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Ievads

Mācību priekšmeta programmas struktūra

Mācību priekšmeta programmas (turpmāk – programma) paraugs dizainā un tehnoloģi-
jās ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra 
noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 
programmu paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos 
rezultātus tehnoloģiju mācību jomā. 

Programmā iekļauti: 
� mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi;
� mācību saturs;
� mācību satura apguves norise;
� mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni;
� ieteikumi mācību darba organizācijai. 

Katram programmas tematam piedāvāti gan plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, 
gan to apguvei aptuveni paredzētais laiks, izmantojamās mācību metodes un nepieciešamie 
mācību līdzekļi. Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu apkopojošs uzskaitī-
jums pievienots 7. pielikumā. 

Programmā mācību saturs ir veidots atbilstoši standartā noteiktajiem tehnoloģiju mācību 
jomas plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, no tiem atvasinot mācību priekš
metā apgūstamos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus katrā klasē. 

Mācību satura apguves norisē parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta pra-
sības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā, kā arī prasmju un vērtībās balstītu ieradumu 
attīstīšanā. Ieteicamā mācību satura apguves norise veidota ar detalizētiem tematiem. Katrā 
tematā ir norādīti plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, to skaitā ziņas (apraksta nozī-
mīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par mācību jomas lielajām 
idejām), prasmes, vērtībās balstīti ieradumi un kompleksi sasniedzamie rezultāti (raksturo 
skolēna spēju koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās situā-
cijās). Katra temata ietvarā iekļautas arī nozīmīgākās skolēna darbības, kas nepieciešamas 
šo rezultātu sasniegšanai. Dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta programmas tematu 

pārskats pievienots 4. pielikumā. Tehnoloģiju mācību jomas tematu pārskats pievienots 
5. pielikumā. 

Programma veidota, paredzot, ka mācību priekšmeta apguvei 1.–3. klasē tiks atvēlētas 
175 mācību stundas; 4.–6. klasē – 140 mācību stundas un 7.–9. klasē – 140 mācību stun-
das. Taču skolai ir iespējams mācību darbu organizēt arī citādi – saskaņā ar standartu par 
10 % (par 25 % valsts ģimnāzijām) samazinot vai palielinot stundu skaitu mācību priekš-
metā. Ieteikumus mācību darba organizācijai skatīt programmas sadaļā “Ieteikumi mācību 
darba organizācijai”. 

Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolotāji var izvēlēties šo programmu vai 
arī pēc šī parauga izstrādāt savu programmu.

Dizains un tehnoloģijas aizstāj mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetu, kuru līdz 
šim varēja apgūt, izvēloties vienu no diviem mācību priekšmeta programmas variantiem: 
“Mājturība un tehnoloģijas I” – tekstilmateriālu un citu līdzīgu materiālu tehnoloģijas – un 
“Mājturība un tehnoloģijas II” – koka, kokmateriālu, metāla un citu līdzīgu materiālu tehno
loģijas. Dizaina un tehnoloģiju jaunā programma veidota tā, lai visi skolēni apgūtu plašu 
materiālu apstrādes tehnoloģiju loku, gūtu līdzvērtīgas un plašākas zināšanas un prasmes 
darbā ar dažādiem materiāliem un to apstrādes tehnoloģiju izmantošanu, secīgi apgūtu 
dažādas tehnikas, veicinot izpratni par vienkāršu un kompleksu materiālu apstrādi ar dažā-
diem rokas un elektriskajiem instrumentiem un ierīcēm.

Pakāpeniski uzsākot īstenot šo programmu, jāņem vērā, ka skolēns iepriekšējās kla-
sēs vēl nebūs apguvis visus programmā plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus, jo 
viņam bija jāizvēlas viens no programmas variantiem (tekstilapstrāde vai kokapstrāde un 
metāl apstrāde), tādēļ papildu uzmanību jāpievērš tam, lai visi skolēni apgūtu pamatiema-
ņas visās paredzētajās materiālu apstrādes tehnoloģijās. Lielai daļai skolēnu neatkarīgi no 
viņu vecuma ir ierobežota dizaina procesa pieredze, tādēļ viņiem būs nepieciešams papildu 
atbalsts.
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Mācību satura un pieejas akcenti

Pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš 
ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi 
un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un 
uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots. 

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un 
paust attieksmes, risinot problēmas reālās dzīves mainīgās situācijās. Tā ir spēja adekvāti 
lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā (izglītības, darba, personiskajā vai sabiedriski 
politiskajā). Lietpratība jeb kompetence ir kompleksa – tā ietver zināšanas, izpratni, pras-
mes un ieradumus, kas balstīti vērtībās.

Lai katrā mācību priekšmetā ikvienam skolēnam nodrošinātu mūsdienīgas lietpratības 
izglītību, būtiski ikvienam skolotājam neatkarīgi no mācību priekšmeta plānot un vadīt sko-
lēna mācīšanos, izvirzot skaidrus sasniedzamos rezultātus, izvēloties atbilstošus un daudz-
veidīgus uzdevumus, sniedzot atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju mācīties 
iedziļinoties – skaidrot darbību gaitu, domāt par mācīšanos un sasniegto rezultātu; veidot 
fiziski un emocionāli drošu mācību vidi; regulāri sadarboties ar kolēģiem, kopīgi plānojot 
mācību satura īstenošanu un sekojot katra skolēna attīstības dinamikai, un veikt nepiecie-
šamos uzlabojumus mācību procesā, ņemot vērā katra skolēna individuālās mācīšanās un 
attīstības vajadzības. 

Dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta programma 1.–9. klasei veidota, īpaši ņemot 
vērā šādus mācību satura un pieejas akcentus.
� Veidot skolēna izpratni par to, kā top cilvēkiem noderīgi dizaina risinājumi – produkti, 

pakalpojumi, informācijas un vides risinājumi. Izstrādājumi top, dizaina procesā ietverot 
vairākus secīgus darbību soļus.
� Vajadzību un iespēju apzināšana. Lai radītu idejas, skolēns izpēta nepieciešamību pēc 

konkrēta izstrādājuma, apzinot savas un citu vajadzības. Skolēns apzinās savas spējas 
(ko viņš prot) un pieejamos resursus (materiāli, tehnoloģijas, instrumenti, laiks), ko 
patērēs konkrētu darbību veikšanai. 

� Ideju meklēšana un risinājuma izvēle. Skolēns izmanto dažādas ideju radīšanas stra-
tēģijas, apsverot, vai šāds izstrādājums ir nepieciešams, vai tas būs ilgtspējīgs, vai tas 
būs aktuāls un vai tā izstrāde nepatērēs liekus materiālus, vai tirgū jau ir pieejami šādi 
vai līdzīgi risinājumi, kā arī izvērtē dažādas izstrādājumā izmantojamo materiālu un 
tehniku alternatīvas un pamato savu izvēli. 

� Plānošana. Skolēns plāno sava risinājuma izstrādei nepieciešamos resursus un secīgi 
veicamos darba soļus.

� Izstrāde. Skolēns vispirms vingrinās, attīstot prasmi apstrādāt materiālu konkrētā teh-
nikā, pēc tam izstrādā savu radošo darbu patstāvīgi, darbu veicot atbildīgi un ievēro-
jot drošības nosacījumus. 

� Vērtēšana. Skolēns mācās novērtēt savas prasmes darba procesā (prasmju snieguma 
līmeņa apraksts, kurā tiek atspoguļoti apstrādes tehnoloģijas procesa soļi) un iespējas 
tās izmantot izaugsmes veicināšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā un izstrādājuma 
kvalitātes uzlabošanā. Skolēns mācās izvērtēt savu dizaina risinājumu pēc skaidri 
definētiem kritērijiem.

� Testēšana un pilnveide. Atbilstoši iepriekš noteiktām izstrādājuma īpašībām un pare-
dzētajai funkcionalitātei skolēns plāno testēšanas procesu, veic to un analizē iegūtos 
rezultātus, lai noteiktu nepieciešamās izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā un izstrā-
des procesā.

� Ieviešana. Dažādos veidos prezentē savu izstrādājumu un veikto darba procesu – 
stāstot par to, izmantojot vai neizmantojot digitālu prezentāciju, demonstrē izstrādā-
jumu izstādē vai kā lietojamu izstrādājumu skatē. 

Skolotājs kļūst par procesa virzītāju, piedāvājot atbalstu uzdevumu veikšanā, ievērojot 
dizaina procesa soļus un sniedzot padomu, kā izmantot materiālus un tehnoloģijas. Veidojot 
izstrādājumus, liela uzmanība jāpievērš apzinātai dizaina procesa soļu plānošanai un īsteno-
šanai, tostarp izmēģinot vairākus iespējamos problēmrisinājumus un izgatavojot prototipos, 
lai nonāktu līdz gatavam rezultātam, tādēļ arī skolēna sniegumu vērtē, gan izmantojot ar 
darba procesu saistītus kritērijus, gan padarītā darba rezultātu. Darba procesu iespējams 
fiksēt, dokumentējot svarīgākos izstrādes posmus – informācijas meklēšanu par konkrēto 
situāciju/problēmu, ideju radīšanu, skices, rasējumus, piegrieztnes, receptes u. tml., plāno-
šanu, izstrādi un testēšanu. 
� Nozīmīgs dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta mērķis ir dot iespēju skolēnam 

attīstīt praktiskās iemaņas, strādājot ar daudzveidīgiem, tehnoloģiski aizvien sarežģī-
tākiem darbarīkiem, elektriskajiem instrumentiem un ierīcēm. 1.– 3. klases posmā sko-
lēns apgūst prasmes darbā ar rokas instrumentiem un vienkāršiem materiāliem, kas 
sniedz pamatzināšanas un dod iespēju skolēnam turpmāk apgūt darbu ar elektriskajiem 
instrumentiem un ierīcēm. 4.–9. klases posmā skolēns apgūst prasmes izmantot dažā-
das tehnoloģiskas ierīces (šujmašīna, virpa, programmvadāmie darbgaldi, uzturmācībā 
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izmantojamās ierīces u. c.), apstrādājot aizvien kompleksākus materiālus. Tādējādi 
skolēnam veidojas izpratne par to, ko apgūst, kādas priekšrocības un trūkumi ir roku 
darbam, tehnoloģiju izmantošanai un kam dot priekšroku dažādās situācijās. Skolēns 
pakāpeniski iepazīst aizvien plašākas materiālu apstrādes iespējas, līdz ar to viņš spēj 
mērķtiecīgāk izvēlēties savas idejas izstrādei piemērotāko tehnoloģiju un radīt kvalita-
tīvus izstrādājumus. 

� Skolēni neatkarīgi no dzimuma vai interesēm mācību procesā iepazīstas ar visām pro
grammā paredzētajām tehnoloģijām, tā gūstot priekšstatu par daudziem un dažādiem 
materiāliem, to apstrādes tehnoloģijām, kā arī praktiskas iemaņas darbā ar tiem. 

� Tā kā dizainā un tehnoloģijās skolēni pastiprināti apgūst dažādas praktiskas prasmes 
darbā ar materiāliem un to apstrādes tehnikām, viņus ieteicams dalīt divās līdzīgās gru-
pās, lai skolotājs varētu veltīt pietiekami daudz laika individuālām konsultācijām ar katru 
skolēnu (sīkāk skatīt “Ieteikumi mācību darba organizācijai”).

� Plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus iespējams panākt, izvēloties dažādus mate-
riālus un tehnoloģijas un ņemot vērā katras skolas iespējas, esošo situāciju un skolotāja 
prasmes un zināšanas. Piemēram, temata “Kā radoši lieto atkārtoti izmantojamus mate-
riālus?” saturu iespējams apgūt, izmantojot dažādus materiālus un to apstrādes tehni-
kas, un, lai gan paraugā piedāvāta aušana ar veciem audumiem, temata saturu var apgūt, 
izmantojot arī citus materiālus un tehnikas pēc skolotāja ieskatiem. Uzsvars tiek likts uz 
skolēna prasmēm un izpratni par tehnikas izmantošanas iespējām atšķirīgās situācijās 
un dažādu izstrādājumu izgatavošanā. Apgūstot konkrētu prasmi, piemēram, šūšanu 
ar šujmašīnu, skolēns var izvēlēties, kāda veida izstrādājumu izgatavos, jo uzsvars tiek 
likts uz prasmi, nevis konkrētas (visiem vienādas) lietas izgatavošanu. Šādi skolēns jau 
mācību procesā redz, kā iegūto prasmi var izmantot dažādās situācijās.

� Dizainā un tehnoloģijās, saskaņojot mācību saturu, īstenojot kvalitatīvu starppriekš
metu saikni vai veidojot kopīgus tematus, ļoti svarīga ir sadarbība ar citu mācību priekš
metu skolotājiem. Vairāki temati tiek īstenoti ciešā saistībā ar citiem mācību priekš
metiem (sīkāk skatīt “Ieteikumi mācību darba organizācijai”), bet papildus tiek lietotas 
citos mācību priekšmetos apgūtās prasmes un zināšanas, tostarp datorikā apgūtās pras-
mes informācijas meklēšanā un uzglabāšanā, piemēram, digitālais portfolio. Ir izveidoti 
vairāki kopīgi temati divos mācību priekšmetos, kurus abu priekšmetu skolotāji var 
mācīt kopā vai atsevišķi. Sadarbībā ar sociālo zinību skolotāju tiek padziļināti apgūta 
izpratne par uzņēmējdarbību, sadarbībā ar dabaszinību un citiem dabaszinātņu mācību 
jomas priekšmetu skolotājiem tiek veidota izpratne par dabaszinātņu likumsakarībām 

un zinātnes attīstības nozīmi jaunu risinājumu un tehnoloģiju radīšanā. Tomēr jāņem 
vērā, ka dizainā un tehnoloģijās klase tiek dalīta divās grupās, līdz ar to kopīgais temats, 
piemēram, sociālajās zinībās vai dabaszinībās, jāsaskaņo ar abu grupu tematiem dizainā 
un tehnoloģijās. 
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Mērķis un uzdevumi

Skolēna tehnoloģiju mācību jomas apguves mērķis: “Skolēns praktiski rada sev un sa 
biedrībai noderīgus produktus, pakalpojumus, informācijas un vides risinājumus, dizaina 
procesā plānojot, projektējot un konstruējot, mērķtiecīgi, droši un atbildīgi izmantojot dažā-
dus paņēmienus, darbarīkus un ierīces, tajā skaitā digitālās, izvēloties piemērotus materiā-
lus un apgūstot atbilstošās prasmes, un veidojot drošu un veselībai labvēlīgu darba vidi, 
atbilstoši rīkojas bīstamās sadzīves situācijās, izprot dizaina procesu un iegūst vienkārša 
tehno loģiska procesa veikšanas un inženiertehnisku problēmu risināšanas pieredzi, spēj 
droši, efektīvi un atbildīgi izmantot digitālās tehnoloģijas dizaina procesā.”

Dizains un tehnoloģijas veido skolēna tehnoloģisko pratību līdztekus datorikas un inže-
nierzinību mācību priekšmetiem. 

Dizaina un tehnoloģiju apguves mērķis skolēnam ir ievērot dizaina procesu un radīt 
sev un citiem noderīgus izstrādājumus un risinājumus, izmantojot dažādus materiālus un 
to ap  strādes tehnikas; ievērot darba drošības prasības un pastiprināti attīstīt vispārīgās jeb 
caur  viju prasmes, piemēram, problēmrisināšanu un jaunradi.

Dizaina un tehnoloģiju uzdevumi ir dot iespēju skolēnam
� apgūt prasmi strādāt ar dažādiem materiāliem un to apstrādes instrumentiem, ierīcēm;
� strādāt droši un rīkoties atbildīgi, darba procesā izvēloties materiālus un tehnoloģijas;
� plānot un izvērtēt savu darbu; 
� izmantot dizaina domāšanas procesu kā problēmrisināšanas veidu;
� pamatot izstrādājumu izgatavošanas nepieciešamību un ietekmi uz lietotāju. 
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Mācību saturs

Mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz skolēnam būtiskāko, lai veidotos lietpratība 
(kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā periodā. Mācību saturs ir 
organizēts saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzieniem jeb lielajām idejām 
(Li), kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā. 
Lielās idejas veido obligātā mācību satura strukturālo ietvaru; tām atbilstoši aprakstītas 
prasības mācību satura apguvei jeb plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, pabeidzot 
noteiktu izglītības pakāpi.

Tehnoloģiju mācību jomas lielās idejas, par kurām skolēns veido izpratni arī dizainā 
un tehnoloģijās, atbild uz jautājumiem “Kā?”, “Ar ko?”, “Kāpēc?” un tiek aktualizētas katrā 
tematā, jo tās darbojas vienlaikus. 
� 1. lielā ideja (kā?) “Dizaina risinājumi (produktu un informācijas dizains, vides risinājumi) 

tiek radīti dizaina procesā” parāda, ka risinājumus izstrādā, ievērojot konkrētus darba 
soļus un izmantojot dizaina procesu, kas sākas ar problēmas apzināšanu un ideju radī-
šanu un beidzas ar risinājuma ieviešanu. 

� 2. lielā ideja (ar ko?) “Atbilstošu un drošu materiālu un tehnoloģiju izvēle, to prasmīga 
izmantošana dod iespēju radīt labākus dizaina risinājumus (produktu un informācijas 
dizaina, vides risinājumus)” aptver to, ka katra risinājuma izstrādē izmanto dažādus 
materiālus un dažādus rīkus, lai panāktu konkrētu rezultātu. Dizainā un tehnoloģijās 
akcents ir uz pieredzes iegūšanu, strādājot ar dažādiem materiāliem (tekstils, koks, vei-
došanas materiāli) un pārtikas produktiem. 

� 3. lielā ideja (kāpēc?) “Dizaina risinājumus (produktu un informācijas dizaina, vides risi-
nājumus) rada atbilstoši konkrēta lietotāja un sabiedrības vajadzībām, vēlmēm un iespē-
jām” veido kontekstu veiktajām darbībām un apskata, kāpēc un no kā iedvesmojoties 
tiek radīti jauni risinājumi, vai ir jēgpilni tādus radīt; kā jauni risinājumi var ietekmēt vidi 
un sabiedrību, kāpēc ir svarīgi ievērot drošības noteikumus, izstrādājot risinājumus un 
lietojot instrumentus, tehnoloģijas; kā zinātnes attīstība palīdz radīt jaunus izstrādāju-
mus. Dizainā un tehnoloģijās tiek akcentēta iedvesmas avotu izmantošana, ilgtspējība 
un drošība.
Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti tehnoloģiju mācību jomā un no tiem 

atvasinātie sasniedzamie rezultāti mācību priekšmeta programmā ir kompleksi – galarezul-
tāts veidojas darbībā, kura ietver gan mācību jomas zināšanas, izpratni un pamatprasmes, 

gan caurviju prasmes, gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra mācību priekšmeta skolotāja 
viens no uzdevumiem ir visu to attīstīt.

Caurviju prasmju apguve un izmantošana ikdienā ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļākas 
izpratnes veidošanai mācību priekšmetā. Vingrinoties izmantot caurviju prasmes mācību 
priekšmetam specifiskos veidos un situācijās, skolēns vienlaikus ir ieguvis vispārīgas pras-
mes, kuras varēs izmantot visu dzīvi. 

Dizains un tehnoloģijas sniedz iespēju apgūt visas caurviju prasmes, bet pastiprināti 
tiek akcentēta problēmrisināšana, ko attīsta dizaina procesā, izmantojot dažādus risināju-
mus produktu izstrādē, un jaunrade un uzņēmējspēja, ko apgūst, radot un īstenojot ide-
jas. Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. 
un 9. klasi, pievienoti 2. pielikumā. Skolēnam attīstāmie ieradumi dizainā un tehnoloģijās 
pievienoti 3. pielikumā. 
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Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Vērtēšanas pieeja un pamatprincipi

Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, īstenojot mūsdienīgu izglītību, kuras rezul-
tāts ir patiesa izpratne, spēja izmantot skolā apgūto neierastās situācijās un lietpratība, ir 
esošās vērtēšanas prakses pārvērtēšana, atbilstoši saskaņojot vērtēšanas mērķi, formu un 
saturu.

Vērtēšanā uzsvars mainās no skolēna mācību sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu, 
lai uzlabotu mācīšanos. Vērtēšana, lai uzlabotu mācīšanos, ir efektīvas atgriezeniskās saites 
sniegšana skolēnam, dodot viņam iespēju un laiku uzlabot savu sniegumu atbilstoši plāno-
tajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem un vērtēšanas kritērijiem. 

Vērtēšana primāri ir neatņemama mācīšanās sastāvdaļa, kas ļauj plānot gan skolotājam, 
gan skolēnam uzlabojumus mācību procesā, nevis tikai vērtējuma izlikšana, piemēram, atzī-
mes veidā.

Vērtēšanas uzsvaru maiņa ir svarīga arī skolas līmenī. Kļūst nozīmīgi veidot sistēmas, 
kas ļauj sekot līdzi katra skolēna izaugsmei un sniegt atbalstu tieši tajā laikā un vietā, kur 
tas ir nepieciešams.

Vērtēšanai standartā ir noteikti šādi pamatprincipi.
1.  Sistēmiskuma princips – mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo 

regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums.
2.  Atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas skolēnam 

ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa mācību snieguma vērtē-
šanas kritēriji.

3.  Metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus 
vērtēšanas metodiskos paņēmienus.

4.  Iekļaujošais princips – mācību snieguma vērtēšana tiek pielāgota ikviena skolēna dažā-
dajām mācīšanās vajadzībām, piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, skolēna snie-
guma demonstrēšanas veids, piekļuve vērtēšanas darbam.

5.  Izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma noslēgumā, 
tiek ņemta vērā skolēna individuālā mācību snieguma attīstības dinamika. 

Vērtēšanas norises laiku mācību procesā un biežumu, saturu, uzdevuma veidu, vērtē-
šanas formu un metodiskos paņēmienus, vērtēšanas kritērijus, vērtējuma izteikšanas veidu 
un dokumentēšanu izvēlas atbilstoši vienam no trim vērtēšanas mērķiem – diagnosticējošā, 
formatīvā vai summatīvā vērtēšana. Informācija par tiem ir apkopota tabulā.
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Vērtēšanas 
Vērtē-               veidi
šanas aspekti

Diagnosticējošā vērtēšana Formatīvā vērtēšana Summatīvā vērtēšana

Vērtēšanas mērķi Noteikt skolēna apgūtās zināšanas, izpratni, 
prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un 
kompleksus sasniedzamos rezultātus (turpmāk – 
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus) 
mācību procesa plānošanai un pilnveidei, 
piemēram, turpmāko plānoto skolēnam 
sasniedzamo rezultātu precizēšanai, mācību 
uzdevumu izvēlei.

Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos rezultātus 
atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnam 
un skolotājam, lai uzlabotu skolēna sniegumu 
un plānotu turpmāko mācību procesu.

Veicināt skolēna mācību motivāciju attīstīt 
pašvadītas mācīšanās prasmes, iesaistot viņu 
vērtēšanas procesā.

Noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos 
rezultātus mācību rezultāta novērtēšanai 
un dokumentēšanai.

Summatīvās vērtēšanas rezultātus var izmantot, 
piemēram, arī lai uzlabotu skolēna sniegumu, 
izvērtētu mācību procesā izmantotās metodes, 
pieņemtu lēmumus par turpmāko darbu.

Norises laiks 
mācību procesā 
un biežums

Ieteicams veikt temata, mācību kursa vai mācību 
gada sākumā.

Veic mācību procesa laikā. Skolotājs to organizē 
pēc nepieciešamības.

Veic mācīšanās posma (piemēram, temata, vairāku 
tematu vai temata loģiskās daļas, mācību gada, 
izglītības posma vai pakāpes) noslēgumā.

Vērtēšanas saturs Saturu veido iepriekšējā mācīšanās posmā 
plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, kuri 
nepieciešami turpmākā mācību satura apguvē.

Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie 
rezultāti mācīšanās posma laikā.

Saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie 
rezultāti mācīšanās posma noslēgumā. 

Vērtēšanas 
uzdevumu veidi 

Uzdevuma veidu skolotājs izvēlas atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam. Tas var būt, piemēram, atbilžu izvēles uzdevums, īso atbilžu 
uzdevums, strukturēts uzdevums, esejas tipa uzdevums, uzdevums, kurā skolēns var demonstrēt savu sniegumu darbībā vai izstrādājot produktu. 

Vērtēšanas 
formas un meto 
diskie paņēmieni

Mutiski, rakstiski, praktiski vai kombinēti. 

Novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana, darbs ar tekstu, demonstrējums, vizualizēšana, eseja, projekts, diskusija, etīde u. tml.

Vērtēšanas 
kritēriji, to izveide

Kritēriji nepieciešami vērtēšanas objektivitātes nodrošināšanai. Kritērijus izstrādā skolotājs atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam, 
vērtēšanas formai un metodiskajam paņēmienam. Kritēriju izstrādē un vērtēšanā var iesaistīt skolēnus, lai pilnveidotu skolēna pašvadītas mācīšanās prasmes.

Vērtējuma 
izteikšanas 
veids un 
dokumentēšana

Vērtējumu izsaka, dokumentē un komunicē atbilstoši mērķauditorijai (piemēram, skolēns, kolēģis, 
atbalsta personāls, skolas vadība, vecāks), lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi 
skolēna sniegumam ilgtermiņā. Vērtējumu var izteikt apguves līmeņos, procentos, punktos,  
ieskaitīts/neieskaitīts u. tml.

Vērtējumu 1.–3. klasē izsaka apguves līmeņos 
atbilstoši nozīmīgākajiem plānotajiem skolēnam 
sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomā, 
4.–9. klasē vērtējumu izsaka 10 ballu skalā katrā 
mācību priekšmetā.
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Vērtēšanas saturs, kritēriji, formas un metodiskie 
paņēmieni 

Dizaina procesā skolēns izstrādā produktus un risinājumus, tāpēc vērtē gan darba pro-
cesu, gan skolēna izstrādāto darbu, tā padarot ieguldīto darbu un pūles par nozīmīgu mācību 
procesa sastāvdaļu. Dizaina process sastāv no vairākiem soļiem, ko iespējams dažādi doku-
mentēt, tā veidojot pierādījumus par paveikto. Darba procesā iespējams veikt vairākkārtēju 
darba izvērtējumu un arī uzlabojumus. Ja darba procesā rodas kļūdas, ko nav iespējams 
labot, un galarezultātā izstrādājums nav izdevies, ir saglabāti pierādījumi par darba procesu 
un paveikto. Šādi skolēns tiek motivēts vienmērīgi iesaistīties visā produkta izstrādes pro-
cesā, nevis tikai darba nodošanas brīdī. 

Mācību priekšmeta programmā tematu ietvaros paredzēti četru veidu plānotie skolē-
nam sasniedzamie rezultāti: ziņas, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi, komplekss sasnie-
dzamais rezultāts. Plānojot vērtēšanu, skolotājam svarīgi izvēlēties plānotajam skolēnam 
sasniedzamajam rezultātam atbilstošus kritērijus, metodiskos paņēmienus un uzdevumu 
vērtēšanas veidu.

Ziņu apguve parāda skolēna izpratni. Tā attiecas uz standartā plānotajiem skolēnam 
sa  sniedzamajiem rezultātiem, kas parasti sākas ar darbības vārdiem “apraksta, skaidro, 
pamato…”. Piemēram: “Skaidro, kā atšķiras pagatavotā ēdiena īpašības atbilstoši sabalan-
sētam uzturam, ja tiek mainītas ēdienam pievienotās sastāvdaļas un to daudzums.”; plānoto 
skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns parāda, veicot uzdevumus, risinot problē-
mas, piedaloties sarunās vai diskusijās u. tml. To vērtē atbilstoši kritērijiem. 

Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā (piemēram, plāno, lieto, dokumentē, skicē, 
izvērtē u. tml.); to vērtē, izmantojot snieguma līmeņa aprakstu. Piemēram, “Rada dažādas 
idejas problēmrisinājumam, izmantojot daudzveidīgas ideju ģenerēšanas metodes.”.

Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; tos vērtē, novērojot sko-
lēna darbību ilgākā laika posmā, īpaši situācijās, kas ietver izvēles iespējas. Piemēram, 
“Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un atbildīgi izmantot resursus (ieguldītais darbs, laiks, 
materiāls), izvērtē roku darba vai rūpnieciski radītu risinājumu lietderību un izvēlas piemē-
rotāko mērķim.”. Ieradumus vērtē, izmantojot prasmju snieguma līmeņa aprakstu. 

Kompleksu sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns demonstrē darbībā. Piemēram, 
“Radoši lietojot atkārtoti izmantojamos materiālus, veido savu darbu aušanas tehnikā, 
doku mentējot darba tapšanas procesu, parāda svarīgāko.”. Kompleksa sasniedzamā rezul-
tāta vērtēšanai izmanto dažādas formas – rakstveida, mutvārdu vai kombinēts pārbaudes 

darbs, individuāls vai grupas projekts u. c. Kompleksam sasniedzamajam rezultātam rakstu-
rīgs vairāku pazīmju kopums, ko vērtē, izvirzot atbilstošas snieguma vērtēšanas dimensijas 
un ar katru dimensiju saistītus kritērijus. Kompleksu sasniedzamo rezultātu vērtē, izmanto-
jot snieguma līmeņu aprakstu. 
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Ieteikumi mācību darba organizācijai 

1.  Satura starpdisciplinaritāte
Dizainā un tehnoloģijās apgūtās prasmes ir lietojamas arī citos mācību priekšmetos un 

citos mācību priekšmetos apgūti koncepti izmantojami dizainā un tehnoloģijās (sīkāk skatīt 
“Tematu apguves secība”).

Lai pilnvērtīgāk apgūtu mācību saturu, ir izveidoti vairāki kopīgi temati ar citiem mācību 
priekšmetiem, kur kopīga tematu apguve sniedz padziļinātu izpratni par teorētiskajām zinā-
šanām un to pielietojumu praksē. Šie temati ir: 

3. klasē “Kā izgatavo mājokļa maketu un tā izklājumu?”, sadarbojoties ar vizuālās māk-
slas skolotājiem; 

5. klasē “Kā izgatavo izstrādājumu no kompozītmateriāliem?”, sadarbojoties ar dabas-
zinību skolotājiem; 

6. klasē “Projekts. Kā raksturot uzņēmējdarbību?”, sadarbojoties ar sociālo zinību sko-
lotājiem; 

8. klasē “Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru?” un “Kā modelē un izgatavo ar 
programmvadāmiem darbgaldiem izstrādājumus?”, sadarbojoties ar sociālo zinību skolo-
tājiem. 

Dizainā un tehnoloģijās ieteicams skolēnus dalīt divās grupās, savukārt sociālās zinības 
skolēni apgūst visi vienlaikus, tādēļ katram dizaina un tehnoloģiju tematam ir izstrādāti 
2 varianti: viens – sadarbībā ar sociālo zinību tematu “Kā notiek ražošana?” un otrs – ar 
tematu “Kā darbojas tirgus?”. Mācību gada sākumā dizainā un tehnoloģijās viena grupa 
apgūst tematu “Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru”, bet otra grupa – “Kā modelē 
un izgatavo ar programmvadāmiem darbgaldiem izstrādājumus?”. Mainoties sociālo zinību 
tematam, arī skolēnu grupās tiek mainīta apgūstamā apstrādes tehnoloģija. Šādi skolēniem 
ir iespēja apgūt abas apstrādes tehnoloģijas, apskatot tās no dažādiem – tirgus un ražo-
šanas skatpunktiem. Skolēni var arī salīdzināt, kas abām tehnoloģijām ir atšķirīgs un kas – 
kopīgs. 

2.  Stundu sadalījums/grafiks
Stundu skaits tiek noteikts trīs gadu posmam, tādēļ skolai ir dota iespēja mācību pro-

cesu organizēt sev vēlamā veidā. Šajā programmā piedāvātais stundu skaits vienā nedēļā 
tiek variēts no 1 līdz 2 stundām. Gados, kad paredzētas 2 stundas nedēļā, ieteicams nodro-
šināt iespēju tās apvienot dubultstundā, savukārt gados, kad ir paredzēta viena mācību 

stunda nedēļā, mācību procesu organizēt tā, lai pamīšus katru otro nedēļu dizainu un teh-
noloģijas apgūtu dubultstundā, mainoties ar dubultstundu citā mācību priekšmetā, kurā arī 
ir nepieciešams ilgāks nepārtraukts darbs, piemēram, vizuālajā mākslā. 

Ieteicams darba procesu organizēt tā, lai divas grupas paralēli strādātu pie dažādiem 
skolotājiem. Skolotāji mācību procesa grafiku plāno mācību gada sākumā, izvērtējot savas 
stiprās puses un to, kurus tematus katrs mācīs, piemēram, kamēr viena grupa pie viena 
skolotāja apgūst tekstilapstrādi, tikmēr otra grupa pie otra skolotāja apgūst kokapstrādi. 
Pēc temata apguves skolotāji maina grupu un māca to, ko pirmajai grupai. Iespējams arī 
katram skolotājam mācīt divus tematus pēc kārtas un pēc tam mainīties ar skolēnu grupām. 
Ir temati, kurus var vienlaikus mācīt abām grupām, piemēram, projekta darbs 6. klasē, kurā 
tiek akcentēts dizaina process nevis darbs ar konkrētu materiālu un tā apstrādes tehnikām, 
vai temats 5. klasē “Kā izgatavo izstrādājumu no kompozītmateriāliem?”, kurā to apgūst 
sadarbībā ar dabaszinībām un skolēni mācās vienā grupā, līdz ar to tiem arī praktiskais 
darbs jāveic visiem vienlaicīgi. 



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

13© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Piemērs tematu plānojumam, īstenojot starppriekšmetu saikni 5. klasē dizainā un tehnoloģijās 

1. temats 2. temats 3. temats 4. temats

Dabaszinību skolotājs 5.2. Kā izmanto materiālus? 
(Visa klase)

Dizaina un tehnoloģiju 
skolotājs A

5.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
izstrādājumu? 
(1. skolēnu grupa)

5.2. Kā izgatavo izstrādājumu 
no kompozītmateriāliem? 
(1. skolēnu grupa)

5.3.Kā veic pirmapstrādi (dažādi 
smalcina) un termiski apstrādā (cep 
veidnē, vāra, sautē) dārzeņus un 
augļus? (2. skolēnu grupa)

5.1.Kā šuj ar šujmašīnu 
izstrādājumu? (2. skolēnu grupa)

Dizaina un tehnoloģiju 
skolotājs B

5.4. Kā ar figūrzāģi izzāģē koka 
izstrādājumu no saplākšņa? 
(2. skolēnu grupa)

5.2. Kā izgatavo izstrādājumu 
no kompozītmateriāliem? 
(2. skolēnu grupa)

5.4. Kā ar figūrzāģi izzāģē koka 
izstrādājumu no saplākšņa? (1. 
skolēnu grupa)

5.3. Kā veic pirmapstrādi (dažādi 
smalcina) un termiski apstrādā 
(cep veidnē, vāra, sautē) dārzeņus 
un augļus? (1. skolēnu grupa)

Piemērs tematu plānojumam, īstenojot starppriekšmetu saikni 8. klasē dizainā un tehnoloģijās

1. temats 2. temats 3. temats 4. temats

Sociālo zinību 
skolotājs

8.1. Kā notiek ražošana? 
(Visa klase)

8.2. Kā darbojas tirgus?  
(Visa klase)

Dizaina un tehnoloģiju 
skolotājs A

8.1. Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu 
vai aksesuāru?  
1. variants 
(1. skolēnu grupa)

8.1. Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu 
vai aksesuāru? 
2. variants 
(2. skolēnu grupa)

8.4. Kā gatavo piena produktu 
ēdienus? Kā uzklāj galdu brīvdabas 
pasākumā? (1. skolēnu grupa)

8.4. Kā gatavo piena produktu 
ēdienus? Kā uzklāj galdu brīvdabas 
pasākumā? (2. skolēnu grupa)

Dizaina un tehnoloģiju 
skolotājs B

8.2. Kā modelē un izgatavo 
ar programmvadāmiem 
darbgaldiem izstrādājumus?  
1. variants 
(2. skolēnu grupa)

8.2. Kā modelē un izgatavo 
ar programmvadāmiem 
darbgaldiem izstrādājumus?  
2. variants 
(1. skolēnu grupa)

8.3. Kā virpo ar koka virpu 
izstrādājumu? (2. skolēnu grupa)

8.3. Kā virpo ar koka virpu 
izstrādājumu? (1. skolēnu grupa)
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3.  Dažādas mācību darba organizācijas formas
Dizainā un tehnoloģijās darbs lielākoties tiek organizēts projektu formā, kur skolēns 

formulē projekta mērķi, idejas un problēmjautājumus, iegūst informāciju, pēta un risina 
problēmas, izstrādā prototipus un gatavus izstrādājumus, apkopo darba rezultātus un iepa-
zīstina ar tiem pārējos skolēnus, bet skolotājs sniedz atbalstu projekta izstrādē. 

Skolēnam ar saviem izstrādājumiem iespējams piedalīties dažādos konkursos un pasā-
kumos (sīkāk skatīt “Temata apguves norise”). 

Iespējams organizēt mācību ekskursijas, kurās skolēnam tiek dots konkrēts uzdevums, 
kas jāizpilda ekskursijas laikā, un ar tā rezultātiem strādā turpmāk mācību stundās. Ekskur-
sijas paredzētas, lai padziļinātu izpratni par dažādu izstrādājumu un materiālu tapšanas 
procesu un realizāciju. 
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Mācību satura apguves norise

Mācību satura apguves norise ietver 
1) katrā mācību gadā apgūstamos tematus;
2) tajos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus;
3) apguvei paredzēto laiku;
4) nepieciešamās skolēna darbības sasniedzamo rezultātu apguvei;
5) tematu apguvei izmantojamos mācību līdzekļus un metodiskos paņēmienus.

Temati ir veidoti tā, lai skolēns pēctecīgi attīstītu prasmes un iemaņas darbā ar arvien 
kompleksākiem materiāliem. Apgūstamās apstrādes tehnikas tiek grupētas pēc materiā-
liem, kuri tiek apstrādāti.

Papīrs 1., 2. klasē. 1. klasē papīru loka, burza, plēš un līmē, bet 2. klasē dažādos veidos 
loka, pin un rullē. 

Veidošanas materiāli 1.–3. klasē. 1. klasē strādā ar plastilīnu un sāls masu, kombinē 
formas un rotā esošus izstrādājumus; 2. klasē izgatavo izstrādājumus no māla un plastikas 
un veido dažādas faktūras; 3. klasē var izvēlēties kādu iepriekš apgūto veidošanas materiālu 
un kombinēt to ar citiem. 

Kompleksie materiāli 1., 3.–8. klasē. 1. un 3. klasē strādā ar dabas materiāliem, iesā-
kumā verot, tinot, sienot un lokot koku lapas, pēc tam mācoties dažādos veidos savienot 
dabas materiālus; 4. klasē strādā ar tādiem materiāliem, kurus iespējams liet un, izmantojot 
veidnes, iegūt formu; 5. klasē skolēns izgatavo savu kompozītmateriālu un no tā – gatavu 
izstrādājumu; 6. klasē radoši lieto atkārtoti izmantojamus materiālus; 7. klasē darbojas ar 
3D printeri un izstrādājumu modelēšanu; 8. klasē ar programmvadāmu darbgaldu izgatavo 
dažādus izstrādājumus, ņemot vērā materiālu ierobežojumus un lietotāju vēlmes. 

Pārtika 1.–8. klasē. 1. klasē skolēns iepazīst, kā top pārtikas produkts – maize; 2. un 
3. klasē skolēns apstrādā dažādus produktus, tos griežot, smalcinot, mizojot un gatavo 
maizītes, salātus, uzkodas un dzērienus. No 4. klases skolēns sāk apgūt termisko apstrādi, 
katru mācību gadu strādājot ar aizvien sarežģītāku pārtikas produktu grupu; 4. klasē gatavo 
olu ēdienus; 5. klasē termiski apstrādā dārzeņus un augļus; 6. klasē gatavo dažādas kon-
sistences ēdienus no pākšaugiem un graudaugiem, akcentējot sastāvdaļu attiecības un to 
ietekmi uz gatavo ēdienu; 7. klasē termiski apstrādā gaļas un zivju produktus, ņemot vērā 
to sagatavošanu pirmapstrādes posmā, – sagriešanas veidu (dažādu veidu gaļa, dažādi gaļas 
gabali) vai samalšanu; 8. klasē apgūst piena produktu apstrādi, ņemot vērā, ka pienu iegūst 

no dzīvnieku valsts un augu valsts. Šis temats ir vērsts uz ilgtspējību, analizējot, kā iespē-
jams pasniegt ēdienus un dzērienus brīvdabas pasākumā – piknikā, pārgājienā, pilsētas 
svētkos, festivālā u. tml. 

Tekstilapstrāde 1.–8. klasē. Uzsvars uz šūšanu kā pieejamu un plaši izmantojamu 
prasmi. Apgūt šūšanu ar roku uzsāk 2. klasē, kombinējot to ar tamborēšanu, 3. klasē šuj lelli, 
5. klasē skolēns sāk apgūt iemaņas strādāt ar šujmašīnu; šīs iemaņas nostiprina 8. klasē, 
izgatavojot konkrētam tēlam, stilam atbilstošu šūtu izstrādājumu. 4. klasē skolēns attīsta 
tamborēšanas prasmes, veidojot telpiskus objektus; 6. klasē skolēns tapo, ada, mezglo, bet 
7. klasē – auž. 9. klasē skolēns izstrādā individuālu projektu, brīvi izvēloties vismaz divas 
materiālu apstrādes tehnikas un kombinē tās izstrādājumā. 

Kokmateriāli 4.–8. klasē. Koku kā materiālu iepazīst 4. klasē, jo darbam ar to nepie-
ciešama lielāka uzmanība (jāievēro darba drošība) un fizisks spēks. 4. klasē apgūst pamat
iemaņas kokapstrādē – zāģēšanā, slīpēšanā un urbšanā, izmanto vienkāršus savienojumu 
veidus; 5. klasē apgūst figūrzāģēšanu ar roku un elektrisko ierīci, reflektējot par ieguldītā 
darba vērtību un laika taupīšanu; 6. klasē koku sāk kombinēt ar citiem materiāliem, izman-
tojot daudzveidīgas materiālu īpašības, lai panāktu dažādas funkcijas, papildus uzsverot, ka 
arī izskats var būt funkcija (dažādi kuģi – atpūtas, rūpniecības, militārie); 7. klasē skolēns 
apgūst kokgriešanu kā materiāla rotāšanas tehniku; 8. klasē – prasmes strādāt ar sarežģītu 
ierīci – virpu; 9. klasē skolēns individuālam projektam brīvi izvēlas materiālu apstrādes teh-
niku, kurā izstrādāt projekta darbu pēc visai grupai vienotas tematikas. Šādā veidā skolēni 
reflektē par savām spējām un interesēm, kas izveidojušās iepriekšējās klasēs, strādājot ar 
dažādiem materiāliem un izmantojot daudzveidīgas apstrādes tehnikas. 

Sadaļā “Temata apguves norise” dotas norādes, ka tematu iespējams apgūt, arī izman-
tojot citu materiālu. Piemēram, 6. klasē tematā “Kā radoši lieto atkārtoti izmantojamus 
materiālus?” akcentēts materiālu ilgtspējīgs lietojums nevis konkrēts materiāls vai apstrādes 
tehnika. Šādi skolotājs var dažādot mācību procesu un izmantot skolā esošos, pieejamos 
resursus. 

Programma veidota tā, lai skolēns pakāpeniski apgūtu prasmes strādāt ar dažādiem 
materiāliem un izmantot to apstrādes tehnikas, izprastu un spētu patstāvīgi izmantot 
dizaina procesu dažādas sarežģītības pakāpes projektu izstrādē. 

1. klase. Darbs ar vienkāršiem materiāliem un ieskats dizaina procesa īstenošanā.
2. klase. Turpina pastiprināti apgūt dizaina procesu, apgūstot papildu prasmes strādāt ar 

iepriekš iepazītiem materiāliem un gūst jaunu pieredzi tekstilapstrādē. Skolēni pirmo reizi 
īsteno projektu, kurā soli pa solim izseko visam dizaina procesam. 
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3. klase. Nostiprina un gūst papildu prasmes darbā ar iepriekš iepazītiem materiāliem. 
Lielāks uzsvars uz materiālu savienošanu. 

4. klase. Sarežģītāku tehniku apgūšana – pārtikas produktu termiskā apstrāde un kok
apstrāde, kurā iepazīst jaunu materiālu – koku, kam nepieciešama atšķirīga apstrāde nekā 
iepriekš iepazītajiem materiāliem. 

5. klase. Padziļina izpratni par dažādu materiālu izmantošanu, kombinēšanu un to ap 
strādes un savienošanas iespējām ar dažādiem papildmateriāliem un tehnikām. 

6. klase. Materiālu lietošana dažādiem nolūkiem. Materiālu īpašību izmantošana, lai pa 
nāktu konkrētu mērķi un izstrādājuma īpašības. Mācību gada noslēgumā izstrādā projektu, 
kurā skolēni paši izvēlas idejai atbilstošāko materiālu un apstrādes tehniku, ko izmantot 
idejas īstenošanā, kas veidota sadarbībā ar sociālajām zinībām. 

7. klase. Sarežģītu tehniku un tehnoloģiju izmantošana darbā ar materiāliem. Darbs ar 
programmvadāmiem darbgaldiem un sarežģītām ierīcēm, piemēram, 3D printeri. 

8. klase. Izstrādājumu izgatavošana atbilstoši lietotāju un dažādu mērķauditoriju vēlmēm 
un vajadzībām. Produkta idejai un izpildījumam, piemēram, šūta izstrādājuma izgatavošana 
vai izstrādājuma izgatavošana daudzos vienādos eksemplāros, bet to noformēšana atbil-
stoši pieprasījumam, var būt nozīmīga loma, radot izstrādājuma pievienoto vērtību. 

9. klase. Skolēns reflektē par savām prasmēm, interesēm un individuāli izstrādā pro-
jektu, patstāvīgi īstenojot dizaina procesu. 

Tematu secība nav norāde par konkrētu mācību satura apguves secību. Tematus var 
apgūt jauktā secībā, balstoties uz to, kā skolotāji plāno mācību gada gaitu. Tā kā skolotāji 
var tematus mācīt paralēli, tad gada laikā (atsevišķos gadījumos – arī vairāku gadu laikā, 
ja nav būtiskas atšķirības starp apgūto tehniku sarežģītības pakāpi) tos var apgūt dažādā 
secībā. Ja klasi dala grupās, katra grupa tematus apgūs citā secībā. 

Šajā sadaļā ar detalizētu tematu ietvaru palīdzību parādīts, kā pakāpeniski tiek sasnieg-
tas standarta prasības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā, prasmju un vērtībās balstītu 
ieradumu attīstīšanā. Katra temata ietvarā iekļauta šāda informācija.

Programmā lietoto kodu skaidrojums pievienots 1. pielikumā.
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Temata ietvara struktūras paraugs

Temata numurs un nosaukums Temata numurs un nosaukums Temata numurs un nosaukums Temata numurs un nosaukums Temata numurs un nosaukums

Temata apguvei ieteicamais laiks

Temata apguves mērķis – tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu kopums un apguves pamatojums.

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

Apraksta nozīmīgākās temata apguves rezultātā iegūtās zināšanas un izpratni par 
mācību jomas lielajām idejām. Iekavās norādīts kods standarta attiecīgās mācību 
jomas plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu tabulā, uz kuru lielo ideju attiecas 
konkrētā ziņa.

Mācību priekšmetam specifiskās un vispārīgās jeb caurviju prasmes, ko skolēns 
apgūs attiecīgajā tematā.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Skolēna spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās 
situācijās. Iekavās norādīts kods no standarta attiecīgās mācību jomas plānoto skolē 
nam sasniedzamo rezultātu tabulas. Ja tematā tiek sasniegts tabulā minētais plānotais 
skolēnam sasniedzamais rezultāts pilnībā, pirms koda iekļauta vienādības zīme.

Vērtībās balstīti ieradumi, kuru attīstīšanai plānots pievērst pastiprinātu uzmanību 
attiecīgajā tematā.

Jēdzieni – nozīmīgākie jēdzieni, par kuriem skolēns gūs izpratni tieši šajā tematā.

Temata apguves norise

Temata vienuma nosaukums Tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamās skolēna darbības. Tabula veidota, grupējot apgūstamos sasniedzamos 
rezultātus un katrai sasniedzamo rezultātu grupai jeb temata vienumam piedāvājot nepieciešamās skolēna darbības. Tabulā nav uzskaitītas 
visas iespējamās skolēna darbības, norādīts uzdevumu skaits, vingrināšanās ilgums vai intensitāte. Galvenā uzmanība pievērsta skolēna 
darbību veidiem un būtībai.

Temata vienuma nosaukums

Temata vienuma nosaukums

Mācību līdzekļi – tieši šī temata apguvei nepieciešamo mācību līdzekļu uzskaitījums.

Starppriekšmetu saikne – norāda, kā skolēns apgūs ar attiecīgo tematu saistītus sasniedzamos rezultātus kontekstā ar citiem mācību priekšmetiem.

Metodiskais komentārs – attiecīgā mācību priekšmeta nozīmīgu saturisku vai metodisku jautājumu skaidrojums, kas aktuāls tieši šī temata apguvē.

Papildiespējas – papildu idejas un ieteikumi, kā vēl paplašināt un padziļināt skolēna mācīšanās pieredzi attiecīgajā tematā, piemēram,  
ieteikumi mācību ekskursijām, pētniecības projektiem.



1. klase
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1.1. Kā griež, plēš,  
burza, loka, savieno  

papīra objektus?

1.2. Kā ver, tin, kārto, sien, 
loka, līmē rotājumus  

no koku lapām?

1.3. Kā kombinē dažādas 
formas un rotā plakanus 

un telpiskus izstrādājumus 
no plastilīna un sāls mīklas?

1.4. Kā cep maizi?  
Kā atspoguļo maizes 

tapšanas ceļu?

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

Ieteicamais laiks temata apguvei: 11 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: eksperimentēt ar papīru un darbarīkiem, veicinot izpratni 
par to savstarpējo atbilstību priekšmetu izgatavošanai drošā darba vidē; apgūt pamat
prasmes darbā ar papīru: locīt, savienot papīra detaļas un kombinēt ar griešanu, plēšanu 
un burzīšanu, lai attīstītu pirkstu sīko motoriku; izprast dizaina procesa izstrādes posmu un 
apgūt prasmes to izvērtēt. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Papīru veidus var iepazīt vingrinājumos, radošos darbos un gatavos objektos (T.Li.2.).
• Lietojot dažādus instrumentus – šķēres, lineālu, zīmuli, skavotāju un caurumduri, 

jāievēro drošības noteikumi, lai nesavainotu sevi un citus (T.Li.3.).
• Papīru var salocīt dažādos veidos, virzienos un formās (T.Li.2.).
• Papīru var sadalīt ar šķērēm un plēst ar pirkstiem. Var plēst dažādos virzienos, 

var griezt ģeometriskas vai dabas tēlu formas (T.Li.2.). 
• Papīrs ir savienojams ar līmi, griezumiem, locījumiem dažādos veidos, virzienos 

un formās (T.Li.2.).
• Darbu plāno un izstrādājumus gatavo noteiktā secībā (T.Li.1.).
• Pēc instrukcijas var salocīt vienādus papīra objektus (T.Li.1.).
• Stundās apgūtais ir jāizvērtē, lai zinātu, kas izdodas un kas vēl jāmācās (T.Li.1.).

• Savieno, saloka un sadala papīru pamatformās (taisnstūris, aplis, trīsstūris). (T.3.2.1.2.)
• Ievēro noteikumus, griežot ar šķērēm, līmējot ar līmi. (T.3.3.3.1.)
• Prasmīgi griež/plēš pa taisnām, liektām līnijām lielus un mazus papīra laukumus, tajos 

iegriež/izgriež. (T.3.1.1.3.)
• Lieto dažādus caurumdurus. (T.3.1.1.3.)
• Loka papīru pa labi/kreisi, uz augšu/apakšu, burza, rullē. (T.3.1.1.3.)
• Lokot papīru dažādos virzienos, atveido ģeometriskas vai dabas tēlu formas.
• Līmē un sasprauž papīra laukumus ar iegriezumu, līmē ar atšķirīgām līmēm. (T.3.2.1.3.)
• Loka papīru pēc vienkāršas instrukcijas. (T.3.1.3.2.)
• Plāno un seko līdzi kopīgi veidotam darba plānam. (T.3.1.3.2.)
• Mācās vērtēt savu darbu, saskatot iespējas to uzlabot. (T.3.1.4.1.; T.3.1.4.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Paskaidro papīru, darbarīku un palīgmateriālu izvēli atbilstoši izstrādājumam 
(T.3.1.1.3.).

• Rada vienu vai vairākas idejas dabas tēlu vai ģeometrisku formu atveidei no papīra, 
rada idejas izstrādājuma praktiskai lietošanai (T.3.1.2.2.) un īsteno šīs idejas praktiski 
(T.3.1.3.3.). 

Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu veselību un drošību: 
• šķēres padod ar rokturiem uz priekšu; 
• griež uzmanīgi ar šķērēm, lai neiegrieztu pirkstos, nesavainotu sevi;
• skavotājā neliek pirkstu, kad kaut ko saskavo. (Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)
Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un videi draudzīgi:
• detaļas uz papīra zīmē no lapas stūra;
• papīra lapu, no kuras ir izgriezta detaļa, izmanto nākamajā reizē.  

(Tikums – atbildība; vērtība – daba)
Attīsta ieradumu rūpēties par sakoptu darba vidi, darboties ilgtspējīgi un videi draudzīgi:
• stundas beigās savāc papīru atgriezumus un iemet papīra atkritumiem paredzētā 

tvertnē (kastē);
• darbā ar līmi uz galda uzklāj avīzi/vaskadrānu vai uzliek paliktni, lai nenosmērētu 

galda virsmu;
• līmes otiņu pēc darba izmazgā, lai tā nesakalstu un to varētu izmantot citreiz.  

(Tikums – atbildība; vērtība – daba)
Attīsta ieradumu izvirzīt augstas prasības gan sev, gan citiem, darbu tiecas paveikt 
pēc iespējas kvalitatīvāk:
• mācās skices un citus darbus iesniegt uz papīra lapām ar glīti nogrieztu, nevis plēstu 

malu. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: griešana, plēšana, burzīšana, locīšana, līmēšana.
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Temata apguves norise

Papīrs un tā 
izstrādājumi

Aktualizācija (raksturo un praktiski darbojas): 
• Kas ir papīrs? 
• Kur to izmanto?
• Kuri instrumenti nepieciešami papīra lietu izgatavošanā? Ko ar šiem instrumentiem dara, un ko nevajadzētu darīt? 
• Kāda veida papīri ir, un kā atklājas to īpašības praktiskā darbībā? 

Apgūst domu karti kā metodi ideju/domu/atbilžu piefiksēšanai.

Veido dažādu papīru veidu vārdnīcu, iepazīst tos.

Papīra griešana 
un plēšana

• Pārrunas par grieztu papīru izstrādājumiem ikdienā (sagriezts A4 papīrs pakā; noteiktā formā izgriezta kartīte u. tml.), saruna par to, kuros 
gadījumos kaut ko griež (lai iegūtu taisnas malas) un kuros – plēš (lai iegūtu nevienādas formas); saruna par to, kādu iespaidu par autoru rada darbs 
uz nevīžīgi izplēstas lapas un kādu – uz lapas ar glīti nogrieztām malām.

• Nosauc un izvēlas darbarīkus un tehnikas materiāla sadalīšanai – šķēres, caurumduri, plēšanu gar lineāla vai apaļa trauka malu, plēšanu ar pirkstiem.
• Pārrunā, kādi noteikumi jāievēro, lai panāktu sakoptu darba vidi un kādi drošības noteikumi jāievēro darbā ar šķērēm un caurumduri.
• Vingrinās griezt, plēst papīru, radot tēlus pēc dota parauga, un kombinē tos, piemēram, no papīra plēstam kokam blakus veido savu objektu 

vai tēlu – ģeometriskās formās izgrieztu māju, izplēstu dzīvnieku u. tml. 
• Novērtē savu prasmi griezt un plēst pēc snieguma līmeņa apraksta, atzīmē atbildi ar uzlīmi, krustiņu vai iekrāsojot.

Papīra locīšana • Vingrinās locīt papīru dažādos virzienos: uz augšu/leju (vēdeklis), pa labi/pa kreisi (kartīte, grāmatiņa), dažādos virzienos (atspere no sloksnītēm); 
rullē, burza papīru, radot izstrādājumu pēc parauga.

• Apgūst papīra locīšanas (origami) aprakstā izmantotos simboliskos apzīmējumus (pārtraukta līnija, bultiņa, bultiņa ar cilpu), loka atbilstoši instrukcijai 
(attēli un simboliski apzīmējumi) un izgatavo locītu izstrādājumu.

• Kopā ar skolotāju pārrunā iespējas, kā izmantot salocīto objektu (piemēram, rotājums telpai noteiktiem svētkiem, dāvanu kārbiņas vai kartītes 
u. tml.).

• Novērtē savas locīšanas prasmes pēc snieguma līmeņa apraksta.

Papīru savienošana • Vingrinās papīru savienošanā ar līmi, griezumiem, locījumiem, skavām un tapiņām/kniedītēm. 
• Izgatavo papīra izstrādājumu ar savienotām detaļām, piemēram, pulksteni (pulksteņa sagatave ir dota, jāieraksta skaitlis un jāpiestiprina rādītāji; 

konstruē pulksteni no papīra šķīvjiem, skaitļu vietā veidojot iegriezumus un atlocījumus, piestiprina rādītājus; veido pulksteni kāda tēla formā; 
veido izdomāta pulksteņa telpisku maketu). 

• Pēc snieguma līmeņa apraksta novērtē savu prasmi savienot papīru.
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Radošā darba izstrāde, 
prezentēšana, 
vērtēšana

• Veido noslēguma radošo darbu pēc skolotāja dotiem nosacījumiem: izveidot paša izdomātu papīra izstrādājumu, kuram ir konkrēts pielietojums, 
izmantojot vismaz divas apgūtās papīra apstrādes tehnikas (griešanu, plēšanu, locīšanu, burzīšanu, savienošanu).

• Rada idejas izstrādājumu izveidei; kopā ar skolotāju plāno izstrādājumu izveidi (pieraksta secīgi galveno darbību atslēgvārdus); darba gaitā seko līdzi 
izveidotajam darba plānam (iekrāso paveikto). 

• Darina papīra izstrādājumu.
• Pēc pabeigšanas pastāsta par savu darbu; novieto to kopējā izstādē klasē, lai varētu aplūkot citu radītos izstrādājumus un papildinātu savu izpratni 

par papīra izstrādājumiem.
• Novērtē savas tematā apgūtās prasmes.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli
Demonstrēšanai: šķēres, caurumduris (dubultais, viena cauruma izveidei, dekoratīvie dažādu 
formu izspiešanai), skavotājs.
Katram skolēnam: divpusējais aplikāciju papīrs, A4 zīmēšanas lapas, abpusējais krāsainais 
kartons.
Skolēnu grupai: dažādu veidu papīri (kartons, kopēšanas, aplikāciju, zīmēšanas, foto un 
rūtiņu/līniju papīrs, akvareļpapīrs, kreppapīrs, zīdpapīrs, avīze, žurnāls, salvetes, smilš
papīrs).

Darba piederumi
Katram skolēnam: šķēres, lineāls, grafīta zīmulis, līmes zīmulis, PVA līme, otiņa, lupatiņa.
Skolēnu grupai: skavotājs, caurumduri.

Mācību vide
Dizaina kabinets.

Citi ieteicamie resursi
Informatīvie – instrukcija origami locīšanai.
www.facebook.com (meklēt pēc atslēgvārdiem: bookmark, diy (do it yourself), moving paper, 
crafts, easy crafts).

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības 1.2. Kā pētīt materiālus? Dabaszinību stundās tiek pētītas dažādu materiālu, arī papīra, īpašības. Dizaina stundās ieteicams turpināt materiālu izpēti, veltot 
uzmanību papīra īpašībām.

Matemātika 1.1. Kā izstāsta 
un parāda: cik, kur, kāds? 

Matemātikā apgūtās/atkārtotās figūras izmantojamas, veidojot plēsta/griezta papīra gleznas. 

Dabaszinības 1.1. Kā pētīt dzīvos 
organismus?

Dabaszinību stundās skolēni veic dabas vērojumus. Savus vērojumus ieteicams izmantot dizaina stundās, veidojot dabas tēlus 
(augi, dzīvnieki u. c.).

Matemātika 1.3. Kā mēra garumu  
un kā iegūst simetrisku figūru? 

Matemātikā 1.3. tematā simetriskas figūras iegūst lokot, izgriežot, zīmējot, kā arī sāk apgūt prasmi mērīt garumu. Tematu par papīru 
ieteicams apgūt pēc matemātikā iemācītā vai arī veidot kopīgu tematu. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Izstrāde
Apgūstot prasmes strādāt ar papīru, sākumā skolēns daudz vingrinās, radot izstrādājumus 
pēc skolotāja izvēlēta parauga un ļoti maz rada savas idejas. 

Vērtēšana
Skolēns atbilstoši snieguma līmeņa aprakstam mācās novērtēt savas prasmes darboties 
ar papīru (griezt, plēst, locīt u. tml.), atzīmē atbildi ar uzlīmi, krustiņu vai iekrāsojot. Savas 
prasmes viņš novērtē pakāpeniski pēc katra vingrināšanās uzdevuma. Piemēram, māco-
ties locīt origami, skolēns pēc vingrināšanās iekrāso nākamo snieguma līmeņa apraksta aili, 
atzīmējot, cik lielā mērā viņš prot salocīt origami pēc instrukcijas. Kad skolēns ir beidzis 
vingrināties savienot papīru (ar līmi vai sastiprinot), viņš iekrāso nākamo snieguma līmeņa 
apraksta aili. 
Temata noslēgumā skolēns novērtē savas prasmes kopumā.
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1.1. Kā griež, plēš,  
burza, loka, savieno  

papīra objektus?

1.2. Kā ver, tin, kārto, sien, 
loka, līmē rotājumus  

no koku lapām?

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

1.4. Kā cep maizi?  
Kā atspoguļo maizes 

tapšanas ceļu?

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

Ieteicamais laiks temata apguvei: 6 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: veidot rotājumus no dabas materiāliem un mācīties tos 
praktiski izmantot, tā rosinot domāt par dabas resursu vērtību un to jēgpilnu lietojumu. 
Izprast dizaina procesa plānošanas, izstrādes un vērtēšanas posmus, lai pakāpeniski sāktu 
apgūt dizaina procesu.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Dabas materiāli ir daudzveidīgi izmantojami (T.Li.2.).
• Kolekcionējot dabas materiālus, rodas idejas rotājumiem (T.Li.1.).
• Koku lapas rotājumu izgatavošanai var izmanto uzreiz pēc salasīšanas vai arī tās izžāvēt 

(T.Li.2.).
• Rotājumi ir dažādi: ar tiem var rotāties cilvēks un ar tiem var rotāt telpas un apkārtējo 

vidi (T.Li.3.).
• Veidojot rotājumus, dabas materiālus loka, tin, kārto un savieno verot, sienot, līmējot 

(T.Li.2.). 
• Dabas materiālus savieno vienādās vai atšķirīgās formās, ritmiskās krāsu un formu 

rindās (T.Li.2.).
• Izstrādājuma izgatavošanai ir vajadzīga sakārtota un droša darba vieta/vide (T.Li.3.).
• Labi pagatavotu rotājumu izmanto ikdienā (T.Li.3.).
• Stundās apgūtais ir jāizvērtē, lai zinātu, kas izdodas un kas vēl jāmācās (T.Li.1.).

• Ievāc darbam dažādu koku lapas un atbilstoši tās sagatavo. (T.3.2.1.1.)
• Rada idejas rotājumu izgatavošanai, izmantojot paplašināto domu karti. (T.3.1.2.1.)
• Vizuāli attēlo (skicē, veido vienkāršu shēmu) un pastāsta par izvēlēto risinājumu savas 

idejas īstenošanai. (T.3.1.2.2.)
• Plāno rotājumu izgatavošanu un nepieciešamos materiālus. (T.3.1.3.1.) 
• Izgatavo rotājumus, veicot atbilstošas darbības – loka, tin, ritmiski kārto, savieno verot, 

sienot, līmējot. (T.3.1.3.3.)
• Pielāgo rotājumus konkrētai vajadzībai – cilvēkam, telpai, apkārtējai videi. (T.3.3.2.2.)
• Sadarbojas ar klasesbiedru kopīgas lapu virtenes gatavošanā, sadala pienākumus un 

atbalsta viens otru. 
• Lieto atbilstošu līmi un citus papildmateriālus, lai radītu kvalitatīvu izstrādājumu. 

(T.3.2.1.3.)
• Pastāsta, kur un kādam nolūkam lietos izveidoto izstrādājumu. (T.3.1.4.3.)
• Mācās vērtēt savu darbu, saskatot iespējas to uzlabot. (T.3.1.4.1.; T.3.1.4.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Rūpīgi veido rotājumus no dabas materiāliem (T.3.2.1.3.; T.3.1.3.3.), pārdomāti izvēlas 
nepieciešamos materiālus (T.3.2.1.1.; T.3.1.3.1.), plāno darba gaitu (T.3.1.3.2.) un tās laikā 
ievēro drošības noteikumus; pastāsta par savu darbu, skaidrojot, kur lietos izveidoto 
izstrādājumu un kā to varētu uzlabot (T.3.1.4.3.).

Attīsta ieradumu izvirzīt augstas prasības gan sev, gan citiem, darbu cenšas paveikt 
pēc iespējas kvalitatīvāk: 
• uzklāj līmi nelielā daudzumā, papildina pēc nepieciešamības;
• darba gaitā izmanto līmes otiņu;
• lieko līmes daudzumu rūpīgi noslauka ar lupatiņu. (Tikums – centība, 

vērtība – darba tikums)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu veselību un drošību: 
• uzmanīgi rīkojas ar adatu un šķērēm;
• gludina koku lapas pieaugušā uzraudzībā. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)
• Attīsta ieradumu sekmīgi darboties komandā:
• strādājot pārī ar klasesbiedru, mācās vienoties par veicamajiem pienākumiem 

un sniedz atbalstu. (Tikums – laipnība, vērtība – cilvēka cieņa)

Jēdzieni: locīt, tīt, kārtot, vērt, siet, līmēt.
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Temata apguves norise

Temata 
aktualizācija, koku 
lapu ievākšanas, 
sagatavošanas 
un rotājumu 
gatavošanas 
pamatprincipi

• Temata aktualizēšanai iespējami divi varianti: 
1)  skolotājs pastāsta, ka tuvojas svētki, piemēram, Miķeļdiena, vai arī klasē tiks svinēti Rudens svētki. Skolotājs aicina skolēnu padomāt, kas 

nepieciešams, lai svētki vizuāli būtu pamanāmi, kopīgi nonākot pie secinājuma, ka nepieciešami rotājumi atbilstoši rudens tēmai, bet piemērotākie 
materiāli būtu krāsainās koku lapas. Pēc tam skolēns izmēģina, ko iespējams darīt (tīt, locīt u. tml.) ar kāda koka lapu. Darbu var veikt pāros ar 
skolotāja iepriekš sagatavotām koku lapām;

2)  skolotājs uzdod mīklu, kuras atminējums, piemēram, ir kļavlapa, pēc tam skolēnu rosina padomāt un izmēģināt (skolotājs iepriekš sagatavo katram 
skolēnam/pārim koku lapu), ko ar šo lapu var darīt, kur izmantot, kopīgi nonākot pie secinājuma, ka var veidot dažādus rotājumus. 

• Izmantojot stratēģiju – domu karti, pārrunā rotājumu veidus: cilvēkiem (krelles, kronis, rokassprādze, gredzens u. c.), telpām (virtenes, logu dekori, 
gleznas, ziedu kompozīcijas u. tml.), apkārtējai videi (Ziemassvētku lampiņu virtenes uz kokiem, karodziņi pie laternām, Jāņu dekorācijas pilsētā u. tml.) 
Izsaka idejas, kuru rotājumu gatavošanā un kādā veidā varētu izmantot koku lapas, kādas ir šo rotājumu priekšrocības un kādi ir to trūkumi. 

• Skolēns vingrinās pēc attēliem noteikt, kādas lapas (tikko lasītas vai izžāvētas) nepieciešamas konkrēta rotājuma izgatavošanai. 
• Vienojas, ka nākamajās stundās vingrināsies veidot rotājumus gan no izžāvētām, gan no tikko lasītām lapām. Noskaidro, kādi materiāli (koku lapas, 

izturīgs diegs vai stieple) un instrumenti (liela adata, šķēres) būs nepieciešami nākamajā stundā darbam ar nežāvētām lapām.
• Individuāli/pāros un pēc tam klasē kopīgi vienojas par kritērijiem, kas jāņem vērā, lai ievāktu kvalitatīvu rotājumu darināšanai piemērotas koku lapas 

(dažādas formas, nokrāsas, lieluma, nebojātas, tīras). 
• Kopīgi izpēta vizualizāciju par lapu sagatavošanas principiem.
• Lapu ievākšanai iespējami divi varianti: 

1) mājas darbs uz nākamo stundu – salasīt koku lapas, ievērojot izstrādātos kritērijus; 
2) skolotājs saplāno stundas tā, lai lapas varētu salasīt dabaszinību stundā pirms nākamās dizaina stundas.

Darba plānošana 
un vingrināšanās 
uzdevumi darbam 
ar nesen salasītām 
lapām

• Skolēns izpēta salasītās lapas (kura lapa ir visskaistākā, kāpēc?; kurai nav tik glīta, kāpēc?; cik krāsu lapas tev ir? utt.), secinot un novērtējot, vai izdevās 
ievērot iepriekšējā stundā izstrādātos kritērijus. 

• Daļu no salasītajām lapām noliek zem sloga nospiesties, lai nākamajās stundās varētu izmantot vingrinājumos un rotājuma izgatavošanā. 
• Pārējās lapas izmanto virteņu, mandalu, pušķu, kroņu u. tml. gatavošanai, pirms tam atgādinot, ka šāda veida rotājumi ir videi draudzīgi, taču tos var 

izmantot tikai īsu brīdi.
• Kopīgi ar skolotāju plāno vingrināšanās uzdevumā iekļautā rotājuma izgatavošanu pa soļiem, izmantojot paplašināto domu karti vai vienkāršu shēmu. 
• Vingrināšanās uzdevumu varianti:

1)  darbs pāros, veidojot kopīgu virteni no dažādu koku lapām, tās tinot noteiktā veidā un verot uz diega. Pirms tam pārrunā drošības noteikumus, kas 
jāievēro darbā ar asiem priekšmetiem. Ar izveidotajām virtenēm rotā klases telpu vai skolas gaiteni; 

2)  veido lapu mandalas, kārtojot noteiktā ritmā dažādu koku lapas. Papildus var izmantot arī citus dabaszinību stundā salasītos materiālus, piemēram, 
kastaņus, ozolzīles, pīlādžogas. Mandalas ieteicams veidot skolas pagalmā, lai rotātu skolas apkārtni; 

3)  darina lapu pušķi, dažādos veidos lokot un sienot, piemēram, kļavlapas, lai veidotos rozītes. Ar pušķiem rotā klases telpu vai kādu sveic svētkos;
4)  izgatavo lapu kroni vai krelles, lokot, tinot, verot. Izveidotos rotājumus var valkāt pats vai kādam dāvināt.

• Skolēns novērtē savu prasmi veidot rotājumus no nesen lasītām lapām, sadarboties ar klasesbiedru, ievērot drošības noteikumus un sakārtot 
darbavietu. Secina, kuras prasmes vēl jāpilnveido.

• Noskaidro, kuri materiāli (izžāvētas koku lapas, kartona pamatne), papildmateriāli (līme) un instrumenti (šķēres, ota, lupatiņa liekās līmes noņemšanai) 
būs nepieciešami nākamajā stundā darbam ar izžāvētām lapām.
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Darba plānošana 
un vingrināšanās 
uzdevumi darbam 
ar izžāvētām lapām

• Skolēns apskata nospiestās lapas. 
• Kopā ar skolotāju izvēlas vai skolotājs informē par vingrināšanās uzdevuma veidu un zīmē skici vingrināšanās uzdevumā paredzētajam rotājumam.
• Skolēns izvēlas piemērotas lapas, pamatni un atbilstošu līmi. 
• Pirms līmēšanas ir svarīgi noskaidrot, ka vispirms jāsaliek kompozīcija un tikai pēc tam lapas jālīmē pie pamatnes. Lai darbs būtu kvalitatīvs, 

kopā ar skolotāju izpēta vizualizāciju par līmēšanas pamatprincipiem. Atgādinājums: lai saudzētu sola virsmu, uz tās jāuzklāj galdauts vai avīze. 
• Vingrināšanās uzdevumu varianti:

1) veidot lapu kompozīciju par noteiktu tēmu, piemēram, frizūrām. No radītajiem darbiem veido izstādi, rotā klases telpu vai skolas gaiteni; 
2) darina mandalas vai logu dekorus. Mandalas līmē uz kartona pamatnes, bet logu dekorus – uz līmplēves. Rotājumus izmanto klases telpas dekorēšanai.

• Pēc darba sakārto darba vidi.
• Skolēns novērtē prasmes rotājumu gatavošanā no izžāvētām lapām, savas darba vietas sakārtošanā, secina, kas vēl jāuzlabo.

Sava rotājuma 
izgatavošana, 
prezentācija un 
izvērtēšana

• Skolotājs izstāsta, ka nākamajā stundā būs jāveido rotājums par noteiktu tēmu, ievērojot konkrētus nosacījumus, piemēram, tēma – dzīvnieki, 
darbā jāizmanto vismaz trīs dažādu krāsu koku lapas, darbu veido no izžāvētām lapām.

• Skolēns rada idejas, pieraksta vai uzzīmē tās un pastāsta savas idejas par rotājumu veidošanu konkrētam cilvēkam, telpai vai apkārtējai videi.
• Pēc tam zīmē rotājuma skici un veido domu karti, lai soli pa solim īstenotu ideju. Plāno nepieciešamos materiālus un instrumentus.
• Izmantojot iepriekšējā stundā izstrādāto domu karti, skici un līdzi paņemtos materiālus, instrumentus, skolēns īsteno izplānoto risinājumu un izveido 

rotājumu. 
• Saviem vārdiem paskaidro, kam un kādam nolūkam radītais produkts tiks izmantots. 
• Vērtē savu darbu pēc skolotāja noteiktiem kritērijiem, piemēram, atbilst tēmai, ir izmantotas trīs dažādu krāsu lapas, līme lietota rūpīgi, pastāsta, 

kas izdevās, un izsaka priekšlikumus, kā rotājumu varētu uzlabot.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli
Demonstrēšanai: dažādu veidu līme (PVA, līmes zīmulis), dažāda stipruma diegs, viena koku 
lapa (uz pāri).
Katram skolēnam: dažādu koku lapas, diegs/aukla vai stieple, PVA līme, kartons pamatnei.

Darba piederumi
Katram skolēnam: šķēres, lāpāmadata, ota, lupatiņa liekās līmes noņemšanai.
Skolēnu grupai: slogs lapu nospiešanai vai gludeklis. 

Mācību vide
Dators, projektors.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības 1.1. Kā pētīt 
dzīvos organismus?

Dabaszinību stundās skolēni veic dabas novērojumus. Tiek noteiktas dzīvo organismu un to daļu pazīmes, piemēram, lapu forma, krāsa.  
Savus vērojumus dabā ieteicams izmantot dizaina stundās, atpazīstot kokus pēc to lapām un veidojot dabas tēlus rotājumos (augi, dzīvnieki).
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Plānošana
Vingrināšanās uzdevumos plānošanu veic kopā ar skolotāju soli pa solim. Patstāvīgi plāno 
sava rotājuma izgatavošanu.

Izstrāde
Aktivitātes ieteicams plānot rudenī, kad dabas materiāli ir plaši pieejami. Ātrākai dabas 
materiālu apstrādei var izmantot gludekli, ievērojot papildu drošības noteikumus.

Vērtēšana
Vērtē savu darbu pēc skolotāja noteiktiem kritērijiem, piemēram, atbilst tēmai, ir izman-
totas trīs dažādu krāsu lapas, līme lietota rūpīgi. Vērtēšanu dala divās daļās – atsevišķu 
prasmju vērtēšana vingrināšanās uzdevumu noslēgumā, lai skolēni gūtu atgriezenisko saiti, 
kuras prasmes vēl jāpilnveido, un noslēguma darba vērtējums, lai noteiktu skolēna snie-
gumu apguves līmeņos.
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1.1. Kā griež, plēš,  
burza, loka, savieno  

papīra objektus?

1.2. Kā ver, tin, kārto,  
sien, loka, līmē rotājumus 

no koku lapām?

1.3. Kā kombinē dažādas 
formas un rotā plakanus 

un telpiskus izstrādājumus 
no plastilīna un sāls mīklas?

1.4. Kā cep maizi?  
Kā atspoguļo maizes 

tapšanas ceļu?

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

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: ar dažādiem veidošanas instrumentiem, izmantojot dažādas 
tehnikas, darināt izstrādājumus no veidošanas materiāliem, attīstot skolēna domāšanas un 
radošās prasmes praktiskā darbībā. Izprast dizaina procesa ideju meklēšanas un risinājuma 
izvēles, plānošanas un izstrādes posmu un mācīties izvērtēt prasmju apguves gaitu, lai 
pakāpeniski sāktu apgūt dizaina procesu. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Materiālu izvēlas pēc tā īpašībām atbilstoši plānotajam pielietojumam un lietotāja 
vajadzībām (T.Li.1.).

• Iepazīstot materiālu īpašības, ir vieglāk izvēlēties piemērotāko materiālu plānotajam 
darbam (T.Li.2.).

• Plastilīnu var izmantot vairākas reizes, tas nesacietē un kūst siltumā (T.Li.2.).
• Sāls mīklu var pagatavot pats, tā sacietē, un to var cept (T.Li.2.).
• Veidošanas materiālus var atdalīt, griezt, mīcīt, veltnēt, formēt, plakēt (pārklāt virsmu), 

jaukt, veidot noteiktas formas, savienot to elementus un rotāt (T.Li.2.).
• Ikdienā novērotās lietas, dabas tēli vai norises palīdz un iedvesmo radīt idejas (T.Li.1.).
• Darbu plāno un izstrādājumus izgatavo noteiktā secībā (T.Li.1.).
• Stundās apgūtais ir jāizvērtē, lai zinātu, kas izdodas un kas vēl jāmācās (T.Li.1.).

• •Nosauc plastilīna un sāls mīklas kopīgās un atšķirīgās īpašības, atbilstoši plānotajam 
pielietojumam un lietotāja vajadzībām izvēlas piemērotāko materiālu sava izstrādājuma 
radīšanai. (T.3.1.1.1.; T.3.2.1.1.; T.3.1.1.3.)

• Veic atbilstošas darbības – atdala, griež, mīca, veltnē, formē, plakē (pārklāj virsmu), 
jauc, veido un savieno elementus. (T.3.2.1.2.; T.3.2.1.3.)

• Ja nepieciešams, krāso un rotā izstrādājumu. (T.3.2.1.1.)
• Patstāvīgi izgatavo izstrādājumu pēc instrukcijas (ar attēliem un/vai īsu tekstu). 

(T.3.1.3.2.)
• Pastāsta, kur un kādam nolūkam lietos izgatavoto izstrādājumu. (T.3.1.4.3.)
• Mācās vērtēt izstrādes procesu un sasniegto rezultātu pēc noteiktiem kritērijiem, 

saskata iespējas to uzlabot. (T.3.1.4.1.; T.3.1.4.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• No veidošanas materiāliem patstāvīgi gatavo izstrādājumus (T.3.1.3.3.; T.3.1.3.2.), 
izvēloties piemērotāko iecerētajam pielietojumam un lietotāja vajadzībām (T.3.1.3.1.; 
T.3.1.1.3.), atbildīgi lieto izvēlēto materiālu, saskaņo krāsas un rotāšanas veidu 
(T.3.2.1.1.), skaidro, kur to lietos (T.3.1.4.3.), vērtē izstrādes procesu un rezultātu 
pēc noteiktiem kritērijiem (T.3.1.4.1.; T.3.1.4.3.). 

Attīsta ieradumu izvirzīt augstas prasības gan sev, gan citiem, darbu cenšas paveikt 
pēc iespējas kvalitatīvāk:
• plastilīnu plakē (pārklāj virsmu) bez tukšiem laukumiem pamatnē;
• detaļas veido rūpīgi. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un videi draudzīgi:
• darbā ar veidošanas materiāliem uz galda uzklāj avīzi/vaskadrānu/paliktni, 

lai nenosmērētu virsmu;
• sāls mīklu gatavo tik daudz, cik nepieciešams konkrētajam darbam;
• plastilīnu pēc iespējas atdala pa krāsām un izmanto atkārtoti.  

(Tikums – atbildība, vērtība – daba)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu veselību un drošību:
• pārdomāti izvēlas materiālu un izmanto to atbilstoši mērķim;
• cep sāls mīklas izstrādājumus pieaugušā uzraudzībā.  

(Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: atdalīt, griezt, mīcīt, veltnēt, formēt, jaukt, veidot, savienot, plakēt (pārklāt virsmu).
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Temata apguves norise

Plastilīna īpašību 
pētīšana, 
vingrināšanās 
uzdevumi

• Kopīgi uz tāfeles veidojot domu karti, noskaidro, ko skolēns pirmsskolas izglītības iestādē ir jau darījis ar plastilīnu un ko vēl ar to var darīt. Iespējamās 
atbildes: veidoju telpiskus objektus (dzīvniekus, traukus u. tml.), veidoju no plastilīna “desiņām” glezniņu, izsmērēju (plakēju) plastilīnu uz pamatnes, 
veidoju darbu no mazām plastilīna bumbiņām, darināju uz pamatnes no plānām plastilīna šķēlītēm attēlu, sastiprināju ar plastilīnu dažādas detaļas 
u. tml. Skolotājam ir svarīgi noskaidrot bērna iepriekš apgūtās prasmes, lai plānotu turpmāko darbu.

• Pētniecības daļu skolēni var veikt pāros. Katram pārim uz galda uzklāts galdauts vai avīze un uzlikts plastilīns, darba lapa, uz kuras uzrakstītas 
piedāvātās īpašības un vārdnīca. Pēc patstāvīgā darba pārī visi kopīgi secina, kuras īpašības piemīt plastilīnam un kā tās izmantot praktiskajos darbos. 

• Tā kā bērnu zināšanas/prasmes darbā ar plastilīnu, iespējams, ir atšķirīgas, tad vingrināšanās uzdevumos atkarībā prasmēm iekļauj: 
1)  dažādu tehniku atkārtošanu/izmēģināšanu. Piemēram, izveidot telpisku puķi, izsmērējot uz pamatnes, no mazām bumbiņām, no plastilīna 

“desiņām”, no saplacinātām formām, sagriežot plastilīnu plānās šķēlītēs u. tml. 
2)  dažādu formu ieguvi un to izmantošanu. Piemēram, dārzeņu, dzīvnieku vai cilvēku veidošana;
3)  dažādus veidus, kā izgatavot un sastiprināt detaļas. 
4)  praktisku darbošanos ar plastilīna krāsu jaukšanu un darba rotāšanu. Piemēram, no zilas un sarkanas krāsas iegūstot violetu krāsu; veidot 

rotājumus ar flomāstera korķīti;
5)  dažādu grūtības pakāpju uzdevumus ar instrukciju. Piemēram, ar attēliem un/vai īsu tekstu. 

• Darba gaitā skolēns novērtē savas prasmes strādāt ar plastilīnu, lai gūtu atgriezenisko saiti par to, kas apgūts un kas vēl jāmācās. 
• Vingrināšanās uzdevumos izgatavotos darbus nofotografē un veido nelielu izstādi. Pēc tam aicina skolēnu, ja tas iespējams, sašķirot plastilīnu pēc 

krāsām un izmantot atkārtoti.

Sāls mīklas 
īpašību pētīšana, 
vingrināšanās 
uzdevumi

• Lai aktualizētu tematu par sāls mīklu, iespējami vairāki varianti:
1)  skolotājs uz klasi ir atnesis produktus (miltus, sāli, eļļu un ūdeni) un aicina bērnu izteikt idejas, ko ar tiem varētu darīt, nonākot pie atbildes, ka no 

tiem var pagatavot sāls mīklu. Klasē vai mācību virtuvē kopīgi gatavo sāls mīklu;
2)  skolēnam mājās ir uzdots kopā ar vecākiem pagatavot sāls mīklu pēc atšķirīgām receptēm, klasē darba gaitā secina, kura recepte bijusi veiksmīgākā;
3)  skolotājs vai kāds no vecākiem sāls mīklu ir pagatavojis visiem skolēniem.

• Lai darbs būtu krāsains, pārtikas krāsu var uzreiz pievienot mīklai vai arī darbu krāsot vēlāk ar guaša krāsām. 
• Sarunās svarīgi noskaidrot, ka sāls mīkla ir videi draudzīgs materiāls, ko katrs mājās var pagatavot.
• Līdzīgi kā strādājot ar plastilīnu, pētniecības daļu skolēni var veikt pāros. Katram pārim uz galda ir sāls mīkla, darba lapa, uz kuras ir uzrakstītas 

piedāvātās īpašības un vārdnīca. Pēc tam visi kopīgi secina, kuras īpašības piemīt sāls mīklai un kā tās izmantot praktiskajos darbos. 
• Vingrināšanās uzdevumos pēc skolotāja ieskatiem veido:

1)  burtus, kurus pēc tam var izmantot latviešu valodas stundās;
2) r otājumus svētkiem;
3)  ikdienā noderīgas lietas, piemēram, svečturi u. c.;
4)  tēlus pēc instrukcijas.

• Izveidotos vingrināšanās darbus skolēni liek žāvēties vai pieaugušā uzraudzībā nelielā temperatūrā cep cepeškrāsnī skolas mācību virtuvē.
• Pēc nožūšanas vai atdzišanas, ja nepieciešams, darbu nokrāso.
• Līdzīgi kā strādājot ar plastilīnu, darba gaitā skolēns novērtē savas prasmes, lai gūtu atgriezenisko saiti par to, kas apgūts un kas vēl jāmācās.
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Abu materiālu 
īpašību 
salīdzināšana, radošā 
darba plānošana, 
piemērotākā 
materiāla izvēle

• Skolotājs piedāvā tēmu radošajam darbam, piemēram: “Mežs un tā iemītnieki”, “Kukaiņi” vai pasaku “Vecīša cimdiņš”. Skolotājs aicina skolēnu 
padomāt, kā tiks izmantots radošais darbs, piemēram, izveidotos kukaiņus vai meža iemītniekus varēs demonstrēt dabaszinību stundā; pasaku tēlus 
izmantot latviešu valodas stundā, iestudējot ludziņu. Pasaku var izvēlēties arī skolēni un radošo darbu veikt grupā. 

• Darbu vērtē pēc skolotāja noteiktiem kritērijiem, piemēram, atbilst tēmai, ir izmantotas divas dažādas tehnikas, ir izvēlēts piemērots materiāls,  
darbs veikts rūpīgi.

• Ņemot vērā iepriekšējās stundās uzzināto par materiālu īpašībām un praktiskajā darbībā iegūtās zināšanas, skolēns nosaka plastilīna un sāls mīklas 
kopīgās un atšķirīgās īpašības, lai, plānojot radošo darbu, pārdomāti izvēlētos materiālu, darbs izdotos kvalitatīvs un to varētu izmantot. Ja izvēlētajai 
tēmai būs piemēroti abi materiāli, skolēnam jāprot pamatot sava izvēle.

• Kad materiāls ir izvēlēts, skolēns skicē ideju, plāno nepieciešamos materiālus, papildmateriālus un instrumentus, produkta izstrādes soļus. Ja izvēlēta 
sāls mīkla, tad to skolēns iepriekš sagatavo mājās.

• Pēc izstrādātā plāna veido savu radošo darbu, izmantojot apgūtās tehnikas. Ja nepieciešams, dažādos veidos rotā izstrādājumus.
• Ja radošais darbs veidots no sāls mīklas, tad darbu vispirms liek žāvēties un pēc tam krāso.

Radošā darba 
izstrāde, 
prezentēšana, 
vērtēšana

• Klasē veido izstādi vai rāda pasaku iestudējumu. Variants: citiem jāatmin, ko savā darbā attēlojis autors.
• Novērtē savas tematā apgūtās prasmes un radošo darbu pēc noteiktajiem kritērijiem.
• Izsaka vismaz vienu priekšlikumu, kā izstrādājumu varētu uzlabot.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli
Demonstrēšanai: ja stundā paredzēts no plastilīna izgatavot dārzeņa, augļa vai puķes 
atveidu, ieteicams sagatavot īstu dārzeni, augli, puķi u. tml., lai skolēns varētu tos aplūkot 
dabiskajā izskatā. Dzīvnieku, koku u. c. lielu objektu atveidei ieteicams piemeklēt atbilsto-
šus attēlus.
Katram skolēnam: divi dažādi veidošanas materiāli (plastilīns, sāls mīkla), krāsas, rotājumi, 
auduma un/vai mežģīņu gabali, dažādi dabas materiāli u. c. 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: veidošanas instrumenti, piemēram, plastilīna nazis, rullis, dakša, kociņš 
ar asu galu, paliktnis vai dēlītis, avīze vai galdauts sola virsmas noklāšanai, priekšauts vai 
liels T krekls.

Mācību vide 
Dizaina kabinets. 

Citi ieteicamie resursi
Informatīvie – apraksts par sāls mīklas gatavošanu; attēli. 
www.youtube.com; www.maminuklubs.lv; www.mammamuntetiem.lv (meklēt pēc atslēg-
vārdiem, piemēram, How to make vegetables with modeling clay for kids vai How to make 
a clay rose).
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Starppriekšmetu saikne 

Dabaszinības 1.2. Kā pētīt 
materiālus?

Dabaszinībās skolēni ir noskaidrojuši, ka materiāliem ir dažādas īpašības, piemēram, stiprība, elastība, mitrumizturība, un ka materiāli cits no cita 
atšķiras pēc šīm īpašībām. Materiālu īpašības jāņem vērā, izvēloties materiālu noteikta priekšmeta izgatavošanai, kā arī, izvēloties piemērotāko 
veidošanas materiālu konkrēta izstrādājuma radīšanai.

Dabaszinības 1.1. Kā pētīt 
dzīvos organismus?

Dabaszinību stundās skolēni novēro dabu. Tiek noteiktas dzīvo organismu un to daļu pazīmes. Savus vērojumus dabā ieteicams izmantot dizaina 
stundās, veidojot dabas tēlus (augi, dzīvnieki u. c.).

Dabaszinības 1.5. Kā pētīt 
Visumu?

Dabaszinību stundās skolēni attēlo zīmējumā Saules, Zemes un Mēness savstarpējo novietojumu, iepazīstas ar Saules sistēmu. Dizaina stundās, 
lai gūtu telpisku izpratni, skolēni var veidot modeļus no plastilīna.

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle 
Idejām ieteicams rast ierosmi dabā, apkārtējā vidē vai literatūrā.

Plānošana
Pirms radošā darba gatavošanas skolēni pārdomā un pamato materiāla izvēli, lai darbs izdo-
tos kvalitatīvs un to varētu izmantot.

Izstrāde
Rotāšanas procesā var izmantot ikdienišķus priekšmetus dažādu faktūru radīšanai, piemē-
ram, dakšas, nospiestas lapas, burzītu papīru, diegu u. c. Kā rotājumu vai nospiešanai var 
izmantot ievāktos dabas materiālus, kas nav izmantoti tiešajam darbam. Ja darbu izgatavos 
no sāls mīklas, to vispirms žāvē un pēc tam krāso.

Vērtēšana
Darbu vērtē pēc skolotāja noteiktiem kritērijiem, piemēram, atbilst tēmai, ir izmantotas 
divas dažādas tehnikas, izvēlētais materiāls ir piemērots, darbs veikts rūpīgi. Vērtēšanu dala 
divās daļās – atsevišķu prasmju vērtēšana vingrināšanās uzdevumu noslēgumā, lai skolēni 
gūtu atgriezenisko saiti, kuras prasmes vēl jāpilnveido, un noslēguma darba vērtēšana, lai 
noteiktu skolēna sniegumu apguves līmeņos.

Papildiespējas 
Var doties pārgājienā un apskatīt dažādus pieminekļus un citus objektus kā ierosmes 
avotus.
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1.1. Kā griež, plēš,  
burza, loka, savieno  

papīra objektus?

1.2. Kā ver, tin, kārto,  
sien, loka, līmē rotājumus  

no koku lapām?

1.3. Kā kombinē dažādas 
formas un rotā plakanus 

un telpiskus izstrādājumus 
no plastilīna un sāls mīklas?

1.4. Kā cep maizi?
Kā atspoguļo maizes 

tapšanas ceļu?

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

Ieteicamais laiks temata apguvei: 9 mācību stundas.

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. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Rudzu maize ir nozīmīgs kultūras mantojums (T.Li.3.).
• No izejvielām līdz gatavam pārtikas produktam ir garš ceļš un daudz darba (T.Li.3.).
• Maizi cep no miltiem, kurus iegūst, samaļot un apstrādājot dažādus graudus (T.Li.3.).
• Maizei ir daudz dažādu recepšu: katrai tautai, novadam, apdzīvotai vietai, arī katrai 

ģimenei ir atšķirīgas maizes receptes un tradīcijas (T.Li.3.). 
• Maize (rupjmaize, saldskābā maize, baltmaize) atšķiras pēc tā, kuru graudu milti 

ir izmantoti (T.Li.2.). 
• Maizes cepšanā izmanto roku darbu, un maizi ražo arī rūpnieciski (T.Li.3.)
• Recepte ir ēdiena gatavošanas plāns (T.Li.1.).
• Zīmējot, pierakstot vai fotografējot tapšanas procesu, parāda svarīgāko. Zīmējumus, 

aprakstu un fotogrāfijas izmanto, lai parādītu un pastāstītu citiem par tapšanas 
procesu. (T.Li.1.; T.Li.3.) 

• Atpazīst maizes veidus, izmantojot maņas – garšu, ožu, tausti un sadarbojas pārī. 
(T.3.2.2.1.)

• Attēlo vizuāli un shematiski maizes tapšanas procesu. (T.3.1.3.2.)
• Nosauc un salīdzina ar rokām un rūpnieciski veiktus maizes tapšanas procesa posmus. 

(T.3.3.4.1.; T.3.3.1.1.)
• Lasa recepti, atrod tajā nepieciešamo informāciju praktiskā darba veikšanai – 

sastāvdaļas, piederumus un gatavošanas gaitu. (T.3.1.3.2.)
• Cep maizi kopā ar pieaugušajiem. (T.3.3.1.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Gūst priekšstatu (pieredzi) par produkta tapšanas gaitu, ja produkts radīts ar rokām 
(T.3.3.4.1.) un ja tā gatavošanā izmantots tehnoloģisks process (T.3.3.4.2.), prot 
vienkāršā veidā skaidrot atšķirības starp procesiem. 

• Attēlo vizuāli un shematiski būtiskākos maizes tapšanas procesa soļus (T.3.1.3.2.).
• Piedalās maizes cepšanas procesā kopā ar pieaugušajiem, gūstot savu pieredzi kultūras 

mantojuma saglabāšanā un tradīciju turpināšanā (T.3.3.1.2.).

Attīsta ieradumu pilnvērtīgi piedalīties sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras 
dzīvē, iepazīstot un gūstot pieredzi sarežģītajā un laikietilpīgajā maizes cepšanas procesā. 
(Tikums – atbildība; vērtība – darba tikums) 

Jēdzieni: recepte, ražošanas process, ieraugs.
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Temata apguves norise

Maizes veidu izpēte • Strādājot pāros, nogaršo dažādu veidu maizi, mācās to atpazīt, saprot, kāpēc maize atšķiras cita no citas. Pēta miltus, kas ir galvenā maizes izejviela, 
lai saprastu, ka no izejvielām atkarīgs gala produkts.

Iepazīšanās ar maizes 
tapšanas ceļu

• Aktualizācija: strādājot pāros, saliek secīgi attēlus, kuros ir atspoguļota zemes apstrāde, graudu sēšana, labības novākšana, graudu apstrāde, 
miltu iegūšana un maizes cepšana. Pārrunā, kuras darbības skolēns ir saskatījis katrā attēlā un kāpēc izveidojis šādu secību. 

• Mācību ekskursija novadā, tuvākajā apkārtnē pie graudaugu audzētājiem, zemniekiem, graudu pārstrādes uzņēmumiem, uz maizes ceptuvēm 
vai muzejiem, lai iepazītu maizes cepšanai izmantotos darbarīkus, ierīces, iekārtas un pieredzētu klātienē kādu maizes tapšanas procesu. 

• Nosaka atšķirības starp maizes tapšanas ceļu senatnē un mūsdienās. Ja nepieciešams, noskatās video, kurā attēloti šie procesi. 
• Zīmē vizualizāciju vai shēmu par maizes tapšanas ceļu. Izvēlas, kā to darīja senāk vai kā to dara mūsdienās.

Receptes izpēte • Noskaidro, kas ir recepte. Individuāli izpēta konkrētu recepti, nosakot, kur informācija attiecas uz sastāvdaļām, kur ir minēti izmantojamie piederumi 
un kur var izlasīt darba gaitu. 

• Aptaujā radiniekus un pieraksta ģimenes/dzimtas maizes recepti. Ja ģimenē maizi necep, tad recepti meklē recepšu grāmatā vai internetā. 
• Noformē recepti pēc skolotāja dotiem kritērijiem (vizuāli noformēta, skaidri salasāma un receptē ir iekļautas trīs sastāvdaļas – nepieciešamie 

produkti, piederumi un darba gaita). Cits cita darbu izvērtē pēc iepriekšminētajiem kritērijiem un uzlabo receptes pierakstu, ja tas nepieciešams. 
Izveido klases recepšu grāmatu, lai saglabātu to kā kultūras mantojumu.

Līdzdalība maizes 
cepšanas procesā 

• Kopā ar pieaugušajiem cep maizi. 

Variants. 
• Dodas mācību ekskursijā uz maizes ceptuvi vai dzirnavām un piedalās kādā maizes cepšanas procesa darbībā: graudu malšana, miltu sijāšana, 

mīklas jaukšana, mīklas mīcīšana, maizes kukulīšu veidošana u. tml.

Variants.
• Noskatās video par maizes cepšanu.
• Sadalās grupās.
• Sadarbībā ar skolotāju izvēlas recepti. 
• Sadala pienākumus, kurus katrs skolēns veiks maizes cepšanas procesā.
• Sagādā nepieciešamos produktus un piederumus (maizes veidne, trauks mīklai, svari, mērtrauks, galda piederumi), priekšauts, galvassega.
• Cep maizi skolas mācību virtuvē vai kabinetā, ja tas iespējams.
• Sakārto darbavietu.
• Klāj galdu un nogaršo izcepto maizi.
• Maizes tapšanas procesā ieteicams iesaistīt citus pieaugušos – skolēnu vecākus un/vai skolotājus.
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Procesa 
dokumentēšana

• Pēc tam, kad skolēns noskaidrojis, kādi ir maizes tapšanas posmi un galvenās darbības (izmanto iepriekšējās stundās izveidoto shēmu vai 
vizualizāciju), viņš veido noslēguma darbu, kurā demonstrē izpratni par maizes tapšanas ceļu no grauda līdz maizei – grāmatu, komiksu, stāstu, 
teātri u. tml., atlasot un parādot būtiskāko informāciju.

• Izvērtē paveikto darbu pēc kritērijiem:
1) vai ir atspoguļotas svarīgākās darbības;
2) vai ir ievērota procesa darbību secība;
3) vai darbs ir uzskatāms un skaidri saprotams;
4) darba noformējums.

• Noslēguma darbu prezentē klasē un veido izstādi skolā.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli
Demonstrēšanai: dažādu veidu milti.
Katram skolēnam: plastilīns, zīmēšanas papīrs vai citi materiāli skolēnu individuālajam rado-
šajam darbam.
Skolēnu grupai: dažādu veidu maize. 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: priekšauts, galvassega, rakstāmpiederumi, krāsu zīmuļi, līme; ja skolēns 
izvēlas fotografēt maizes tapšanas procesu, nepieciešams fotoaparāts vai viedierīce ar 
fotografēšanas funkciju.
Skolēnu grupai: maizes veidne, trauks mīklai, svari, mērtrauks, galda piederumi (karote, mai-
zes nazis), galdauts.

Mācību vide
Dators, projektors, pārnēsājama cepeškrāsns vai iespēja darboties skolas mācību virtuvē.
Citi ieteicamie resursi 
www.youtube.com; www.google.com (meklēt pēc atslēgvārdiem, piemēram, Kā top rupj
maize, Maizes darbnīca).

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības 1.1. Kā pētīt dzīvos 
organismus?

Dabaszinību stundās skolēni veic vērojumus dabā. Tiek noteiktas dzīvo organismu un to daļu pazīmes, raksturīgākie augi. Savus vērojumus 
dabā ieteicams izmantot dizaina stundās, atpazīstot dažādu veidu labību.
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Uzmanību!
Tā kā, apgūstot tematu, plānots nogaršot dažādu veidu maizi, ir jānoskaidro, vai klasē ir 
skolēni, piemēram, ar glutēna nepanesību. Tādā gadījumā jāsagatavo bezglutēna produkti, 
var izvēlēties arī bezglutēna maizes recepti, piemēram, cept maizi no kukurūzas miltiem. 

Plānošana
Skolēnam jāsaprot, ka, plānojot ēdienu gatavošanu, ļoti svarīga ir recepte jeb ēdiena gata-
vošanas plāns. Lai ceptu maizi, recepte ir labi jāpārzina.
Savukārt radošā darba plānošanā jāakcentē trīs būtiski soļi: 1. Ražošanas procesa posmi. 
2. Galvenās veicamās darbības katrā posmā. 3. Secība. 

Izstrāde
Tā kā šis temats veido izpratni par maizes tapšanas tehnoloģisko procesu, tad 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. 

Ieviešana
Skolēns jāradina pie tā, ka paveikto/uzzināto var prezentēt: stāstot par procesu un rezul-
tātu, vizuāli atspoguļojot informāciju vai demonstrējot darbību. Šajā tematā uzsvērti pirmie 
divi posmi – stāstīšana un vizuālais atspoguļojums. 

Papildiespējas 
Mācību ekskursijas laikā apmeklē kādu maizes tapšanas ceļa procesa nodrošinātāju – graud
augu audzētājus, pārstrādes uzņēmumu, maizes ceptuvi, maizes muzeju, maizes cepējus, 
amata meistarus, kafejnīcu, pārtikas ražošanas uzņēmumus u. c.



2. klase
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2.1. Kā griež šķēlēs un 
gabaliņos produktus, 

lai pagatavotu 
maizītes?

2.2. Kā izgatavo 
locītus, pītus, rullētus 

papīra objektus?

2.3. Kā veido 
izstrādājumus 

ar dažādām faktūrām 
no māla un plastikas?

2.4. Kā šuj ar rokām 
un dažādi rotā ar 

vītām, pītām aukliņām 
un tamborētām

pīnītēm izstrādājumu?

2.5. Projekts 
“Kā gatavojos  
un organizēju  

svētkus?”

2.1. Kā griež šķēlēs un gabaliņos produktus,  
lai pagatavotu maizītes?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 14 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: iemācīties izvēlēties pārtikas produktus, pagatavot un pa 
sniegt dažādu veidu maizītes. Gūt priekšstatu par visu dizaina procesu kopumā ēdiena gata-
vošanas tehnoloģijā.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Maizītes pamatā ir maize, virsū smērējamie un liekamie pārtikas produkti (T.Li.2.).
• Gatavojot veselīgu ēdienu, visām izejvielām jābūt kvalitatīvām, svaigām (T.Li.2.).
• Novērtējot vizuāli, pasmaržojot un pagaršojot var noteikt, vai produkts ir kvalitatīvs 

(T.Li.2.).
• Maizīšu gatavošanai paredzētie dārzeņi un augļi vienmēr ir jāmazgā (T.Li.2.).
• Atkarībā no tā, kāds ēdiens tiks gatavots, izvēlas, kā sagriezt dārzeņus un augļus 

(T.Li.2.).
• Svarīga ir ne tikai ēdiena garša, bet arī tā izskats un pasniegšana (T.Li.2.).
• Ir dažādu veidu maizītes: atklātās, slēgtās, lielās sviestmaizes, uzkodu maizītes 

un kumosu jeb kanapē maizītes (T.Li.2.).
• Maizīšu pagatavošanā jāievēro noteikta darbību secība, sākot ar priekšauta uzvilkšanu 

un roku mazgāšanu un beidzot ar galda uzklāšanu un virtuves sakopšanu (T.Li.1.).

• Veido neierasta izskata maizītes un eksperimentē ar izejvielu kombinācijām. (T.3.2.1.1.)
• Mācās vienoties par kopīgu risinājumu/viedokli veicamajā uzdevumā.
• Rada dažādas idejas maizīšu gatavošanai, kā ideju radīšanas stratēģiju izmantojot 

galda spēli. (T.3.1.2.1.)
• Izvērtē radītās idejas, pēc skolotāja dotiem kritērijiem izvēlas piemērotāko. (T.3.1.2.2.)
• Ievēro veicamo darba posmu secību: sagatavošanās darbam virtuvē, darba vietas 

sagatavošana, produktu sākotnējā apstrāde (pirmapstrāde: šķiro, atdala neēdamās 
daļas, mazgā, tīra, smalcina), pagatavo un pasniedz ēdienu. (T.3.1.3.3.)

• Novērtē pārtikas produktu kvalitāti pēc ārējām pazīmēm, smaržas un garšas. 
(T.3.1.1.1.; T.3.2.2.1.)

• Griež pārtikas produktus šķēlēs un gabaliņos, lai liktu tos uz maizītēm. (T.3.2.2.3.)
• Rūpīgi pagatavo apetīti rosinošu maizīti. (T.3.2.2.3.)
• Strādājot ar nazi, ievēro drošības noteikumus. (T.3.3.3.1.)
• Sakārto savu darba vietu pirms un pēc uzkodu pagatavošanas un degustācijas. 

(T.3.3.3.1.)
• Prezentē pagatavotās maizītes uz atbilstoši klāta galda. (T.3.2.2.4.)
• Vērtē gatavošanas procesu un rezultātu atbilstoši snieguma līmeņa aprakstam. 

(T.3.1.4.3.) 
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Gatavo maizītes (T.3.2.2.3.), pārdomāti izvēloties veselīgus un kvalitatīvus pārtikas 
produktus (T.3.2.2.1.), droši un kārtīgi strādā ar virtuves piederumiem (T.3.3.3.1.), 
prezentē savu darbu kopīgā maltītē, ievēro galda kultūras normas (T.3.2.2.4.). 

Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu veselību un drošību:
• pirms darba sākšanas nomazgā rokas un dārzeņus/augļus;
• pirms padot nazi, to noliek uz galda; 
• nazi nes, nolaistu gar sānu un ar asmeni uz leju;
• griežot ar nazi, griežamo produktu tur ar ielocītiem pirkstiem. Raugās, lai mizojot 

nesavainotu roku, kura tur dārzeni.

Attīsta ieradumu rūpēties par sakoptu darba vidi:
• pārtikas produktu atgriezumus un iepakojumus izmet uzreiz pēc produktu griešanas, 

visa darba procesa laikā rūpējas par tīru vidi; 
• sakopj virtuvi (notīra darba virsmas, nomazgā traukus un galda piederumus, izmazgā 

izlietni) uzreiz pēc ēdiena pagatavošanas un pirms galda klāšanas; 
• pēc maltītes no abām pusēm tīri nomazgā galda piederumus un traukus. 

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un videi draudzīgi:
• dārzeņiem un augļiem griež ļoti plānu miziņu;
• pārtikas produktu atgriezumus un iepakojumus izmet tiem paredzētos atkritumos;
• nemet papīra atkritumos netīras, slapjas salvetes;
• pārpalikušos pārtikas produktus un ēdienu nemet atkritumos;
• izvēlas sezonas produktus, kas audzēti vistuvāk dzīvesvietai, līdz ar to taupa visa veida 

resursus un saudzē dabu; 
• produktu griešanai izmanto dēlīti. 

Attīsta ieradumu veidot savai un citu labklājībai labvēlīgu vidi:
• ēd klusi, nečāpstinot muti; 
• pie galda sēž tā, lai būtu ērti gan pašam, gan blakussēdētājam, elkoņus uz galda neliek, 

krēslā neatgāžas un ar rokām plaši nežestikulē;
• maizi no kopējā trauka ņem ar pirkstiem;
• palūdz, lai grūti aizsniedzamu ēdienu pasniegtu blakussēdētājs.

Jēdzieni: uzkodas, ēdienu gatavošana, maize, dārzeņi, augļi, prāta vētra.
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Temata apguves norise

Temata izpēte, darba 
plānošana

Aktualizācija: kuri produkti nepieciešami maizīšu pagatavošanai. (Skolēni sadalās grupās un nosauc vai uzraksta nepieciešamos produktus.)

Intuitīvi sagrupē nosauktos produktus trijās daļās: maize, smērviela un uz maizes virsū liekamie produkti. 

Kopā ar skolotāju plāno veicamos darbus:
• apsiet priekšautu un uzlikt galvassegu;
• sagatavot produktus un piederumus; 
• nomazgāt rokas;
• nomazgāt, nomizot, sagriezt produktus;
• izplānot, ko uzziedīs uz maizītes; 
• uzziest izraudzīto produktu;
• uzlikt sagrieztos produktus uz maizes;
• sakopt savu darba vietu un saklāt galdu.

Izmantojot galda spēli, rada idejas maizīšu pagatavošanai. 

Plāno maizīšu pagatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas, piederumus un darba gaitu. 

Grupās apspriež, cik daudz katra produkta nepieciešams maizīšu pagatavošanai un ko darīt ar produktu atlikumiem.

Vingrināšanās maizīšu 
pagatavošanā

Pēc izskata, smaržas un garšas, izmantojot atgādni ar kritērijiem, pēc kuriem nosaka, vai produkts nav bojāts, mācās atšķirt svaigu un kvalitatīvu 
pārtikas produktu. 

Iepazīstas ar dažādu veidu nažiem un to pielietojumu. 

Mācās mizot dārzeņus ar mizojamo nazīti. 

Mācās pareizi turēt nazi un ar to droši griezt produktu šķēlītēs un gabaliņos.  

Uzziež uz maizītes izvēlēto smērējamo produktu, uzliek uz tās sagrieztos produktus, rotā ar zaļumiem.

Pēc katras darbības skolēns novērtē savu sniegumu pēc snieguma līmeņu apraksta.

Radošo maizīšu ideju 
izstrāde un darba 
plānošana 

Skolotājs iepazīstina ar dažādu veidu maizītēm: atklātajām, slēgtajām, lielajām sviestmaizēm, uzkodu maizītēm un kumosu jeb kanapē maizītēm.

Pārrunā, kā šīs maizītes pasniedz un kā tās ēd (ar nazi un dakšiņu, ņemot rokā, ko dara ar kociņu no kanapē maizītes u. tml.)

Skolēns izpēta dažus attēlus ar radošajām maizītēm. 

Zīmē vai aplicē skici iecerētajai radošajai maizītei. 

Pārbauda skici pēc kritērijiem (kompozīcija, krāsu salikums).

Plāno maizītes veidu, nepieciešamos produktus, pasniegšanas veidu, sastāda recepti.
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Radošo maizīšu 
gatavošana, 
prezentēšana, 
degustēšana, 
izvērtēšana

Pirms praktiskā darba uzsākšanas vēlreiz pārrunā drošības un kārtības noteikumus.

Individuāli pagatavo iecerēto radošo maizīti. Sakārto savu darbavietu. 

Visa grupa/klase kopā ar skolotāju klāj galdu, uz kura novieto pagatavotās maizītes. Katrs skolēns īsi pastāsta, kāda bija iecere un kā to izdevās 
īstenot. 

Pirms degustēšanas pārrunā, kuras galda kultūras normas jāievēro. 

Degustē un rakstiski vērtē maizītes izskatu – kompozīciju, atbilstību skicei; ēdiena garšu (par saldu, par sāļu), rūpīgumu, ar kādu tā pagatavota 
un uzraksta, ko darītu citādi.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: dažādi naži mizošanai, griešanai un ziešanai.
Katram skolēnam: dažādu veidu maizes šķēles (2–3), uz maizes smērējams produkts, pro-
dukti likšanai uz maizes.
Skolēnu grupai: ja skolēns izvēlas aplicēt radošās maizītes skici, var izmantot reklāmas buk-
letus ar produktu attēliem.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: priekšauts, galvassega, dēlītis, nazis, šķīvis.
Skolēnu grupai: galdauts.

Mācību vide
Dizaina kabinets, vēlams darboties skolas mācību virtuvē.

Starppriekšmetu saikne

Dabaszinības 2.2. Kāpēc 
nepieciešama enerģija?

Dabaszinību stundā diskutē, kāpēc cilvēks spēj darīt darbu, secina, ka cilvēki enerģiju uzņem ar pārtikas produktiem, tāpēc ir jāprot 
pagatavot ēdienu, izmantojot veselīgas, kvalitatīvas un svaigas sastāvdaļas.

Vizuālā māksla 2.1. Zīmju grafika Vizuālajā mākslā ar terminu skice saprot zīmēšanu ar brīvu roku, tāpēc skolēns katrā stundā skicē. Dizaina stundās skice ir zīmējums 
idejas attēlošanai, uzzīmēts darba melnraksts.
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi. 

Ideju 

un pilnveide

Izstrāde
Ir svarīgi pārrunāt ar skolēnu, ka idejas var radīt, izmantojot spēli. Galda spēles princips: 
doti attēli (vēlams tos laminēt) ar dažādu veidu maizi, uz maizes smērējamiem produktiem 
un produktiem likšanai uz maizes. Skolēns kārtās veido maizītes, par pamatu ņemot maizi, 
uz tās uzziežot kādu smērējamu produktu, pēc tam uzliekot uz tās piemērotus produktus. 
Variants.
� Galda spēlei izvēlas tikai attēlus ar produktiem, kurus skolēns var izmantot radošo mai-

zīšu pagatavošanā (sezonālos, vietējos produktus).
� Skolēns izlozē attēlus ar produktiem, ko smērē uz maizes un produktiem, ko liek uz mai-

zes. Pēc tam kopīgi secina, vai maizīte labi garšos un ko vajadzētu mainīt. 
� Skolēns izvērtē savu radošās maizītes ideju, atbilstoši skolotāja izstrādātajiem kritēri-

jiem – produktu pieejamība, saderība, kādā veidā maizīti ēdīs u. c. un izvēlas piemēro-
tāko. 

Plānošana
Skolēni strādā pāros vai grupās un secīgi sakārto skolotāja dotos veicamos darbus, kas 
sarakstīti uz atsevišķām lapiņām. Kopā ar skolotāju pārrunā, kāpēc izvēlēta tieši tāda secība. 
Ir jāpārrunā ar skolēniem, kāpēc ieteicams labāk izvēlēties sezonālos un vietējos dārzeņus, 
uzsverot, ka produktu piegādē no citām valstīm tiek izlietoti resursi (degviela, konservanti 
dārzeņu uzglabāšanai) un nodarīts kaitējums videi (CO2 u. tml.). 

Ieviešana
Skolēns gūst izpratni par dažādu produktu garšām (sāļš, skābs, salds), viena produkta dažā-
dām garšām (saldi, skābi āboli).
Mācoties rūpīgi un apetīti rosinoši pagatavot maizītes, skolēns tiek radināts pie tā, ka vecā-
kajās klasēs viņiem būs jāapgūst prasme noformēt ēdienu.
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2.1. Kā griež šķēlēs 
un gabaliņos 
produktus, lai 

pagatavotu maizītes?

2.2. Kā izgatavo 
locītus, pītus, rullētus 

papīra objektus?

2.3. Kā veido 
izstrādājumus 

ar dažādām faktūrām 
no māla un plastikas?

2.4. Kā šuj ar rokām 
un dažādi rotā ar 

vītām, pītām aukliņām 
un tamborētām pīnītēm 

izstrādājumu?

2.5. Projekts 
“Kā gatavojos un 

organizēju svētkus?”

2.2. Kā izgatavo locītus, pītus, rullētus papīra objektus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16 mācību stundas. 

Temata apguves mērķis: iepazīt un apgūt dažādas papīra apstrādes tehnikas (ori-
gami, kirigami, kvilingu, pinumus, gofrēšanu u. c.) un, atkārtoti izmantojot papīra izstrā-
dājumus, izgatavot telpiskus izstrādājumus no papīra. Lai apgūtu dizaina procesu, mācās 
izprast dizaina procesa ideju meklēšanas un risinājuma izvēles posmu, plānošanas posmu, 
izstrādes posmu un apgūt prasmju apguves procesa izvērtēšanu. 



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

47© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Papīru iespējams apstrādāt dažādās tehnikās (T.Li.2.).
• Papīru var locīt dažādos virzienos, veidojot ģeometriskas un dabas tēlu formas (T.Li.2.). 
• Telpisku objektu iegūst, griežot un lokot papīru noteiktā virzienā, izmantojot kirigami 

tehniku vai brīvās formas (T.Li.2.). 
• Papīru rullējot, veidojot un līmējot kvilinga tehnikā, iegūst telpiskus dekoratīvus 

objektus (T.Li.2.).
• Papīra sloksnītes var izmantot daudzveidīgi – kvilingā, pinumos, telpisku objektu 

veidošanā (T.Li.2.). 
• Radošajos darbos iespējams atkārtoti izmantot papīra izstrādājumus, piemēram, 

kartona rullīšus (T.Li.3.).
• Idejas rodas, vērojot dabu, cilvēkus vai iepazīstot dažādas papīra apstrādes tehnikas 

(T.Li.1.). 
• Praktisko darbu plāno un izstrādājumu secīgi izgatavo, sekojot simboliskiem 

apzīmējumiem vai aprakstam (T.Li.1.).
• Līmēšanai izmanto atšķirīgas līmes, kuru izvēli nosaka priekšmeta izmantojums (T.Li.1.; 

T.Li.2.). 
• IKT var izmantot kā ierosmes avotu (T.Li.1.; T.Li.2.).
• Labi paveiktu darbu izmanto ikdienā (T.Li.3.).

• Atpazīst un prot nosaukt iepriekš mācītās papīra tehnikas – origami, kirigami, kvilingu, 
pinumus, gofrēšanu u. c. (T.3.2.1.2.)

• Atloka/ieloka/gofrē papīru. (T.3.2.1.2.)
• Loka papīru, izpildot vairākas atšķirīgas darbības: uz augšu/leju, uz iekšu/āru, virs, zem. 

(T.3.2.1.2.)
• Iedvesmojoties no apkārtējā vidē novērotā, stilizē, veido dekoratīvas formas un tēlus 

no salocīta papīra. (T.3.1.2.1.)
• Griež papīru pa precīzām, paralēlām, ritmiskām griezuma līnijām. (T.3.1.1.3.)
• Papīru lokot un griežot dažādos virzienos, attēlo konkrētas formas un tēlus. (T.3.2.1.2.)
• Papīru rullē, loka, veido un līmē, iegūstot dekoratīvus objektus. (T.3.2.1.2.; T.3.2.1.3.)
• Veido pinumus un telpiskus objektus no papīra sloksnītēm. (T.3.2.1.3.)
• Savieno atšķirīgus vai vienādus materiālus, veidojot telpiskus elementus darbā, ko 

izgatavo no atkārtoti izmantojamiem materiāliem. (T.3.2.1.3.)
• Lasa vienkāršus simboliskos apzīmējumus, shematiskos attēlus un gatavo 

izstrādājumus. (T.3.1.3.2.)
• Stāsta par ierosmes avotiem izstrādājumu radīšanai un īstenošanai. (T.3.1.2.1.)
• Ierakstot atslēgvārdus meklētājprogrammā, atrod internetā attēlus ar dzīvām būtnēm, 

dabas elementiem u. tml. (T.3.2.3.1.)   
• Skicē, modelē izstrādājumu, plāno praktisko risinājumu. (T.3.1.3.1.)
• Gatavo izplānoto izstrādājumu, izmantojot apgūtās papīra apstrādes tehnikas. 

(T.3.1.3.3.; T.3.2.1.3.)
• Mācās vērtēt savas prasmes un darbu pēc paša izvirzītiem vai skolotāja dotiem 

kritērijiem, saskatot iespējas to uzlabot. (T.3.1.4.1.; T.3.1.4.3.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Glīti un rūpīgi pēc iepriekš sagatavota plāna (T.3.1.3.1.) rada izstrādājumu, izmantojot 
dažādas papīra apstrādes tehnikas (T.3.2.1.2.), pārdomāti un taupīgi lieto papīru un 
piemērotu līmi (T.3.3.2.1.). 

• Rada vienu vai vairākas idejas papīra izstrādājuma atkārtotai praktiskai lietošanai  
un to īsteno (T.3.3.2.1.). 

Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu veselību un drošību: 
• uzmanīgi lieto kancelejas nazi, lai neiegrieztu rokā, nesavainotu sevi.  

(Tikums – atbildība; vērtība – dzīvība)

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi:
• izmanto pāri palikušos papīra atgriezumus, lai veidotu sloksnītes citu tehniku 

apgūšanai;
• strādājot ar kancelejas nazi, lieto dēlīti vai paliktni, lai griežot nesabojātu galda virsmu;
• radošajos darbos atkārtoti izmanto papīra izstrādājumus. (Tikums – atbildība;  

vērtība – daba)

Attīsta ieradumu izvirzīt augstas prasības gan sev, gan citiem, darbu tiecas paveikt 
pēc iespējas kvalitatīvāk:
• sloksnīšu veidošanai izmanto lineālu, lai tās būtu vienāda platuma; 
• pirms pinuma vēršanas veido tā tehnisko zīmējumu. (Tikums – centība,  

vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: origami, kirigami, kvilings, pinumi, gofrēšana.
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Temata apguves norise

Papīra 
apstrādes 
tehnikas, 
vingrināšanās 
uzdevumi 

• Tēmas aktualizēšanai skolotājs piedāvā attēlu sēriju vai paraugus, kur redzami dažādos veidos salocīti papīri. Skolēna uzdevums – mēģināt salocīt papīru 
līdzīgos veidos, pašam atklājot jaunas tehnikas. 

• Izmantojot vārdnīcu, skolēns iepazīstas ar dažādām papīra apstrādes tehnikām: gofrēšanu, pīšanu u. c., kā arī ar origami, kirigami, kvilingu. 
• Variants. Skolēns saņem, piemēram, tehniku aprakstu un atsevišķus attēlus vai skolotāja iepriekš sagatavotus paraugus. Izlasot tekstu, atrod atbilstošos 

attēlus/paraugus. Kopīgi secina, kas ir līdzīgs, kas – atšķirīgs. Noskaidro, ko skolēns jau zina.
• Pēc skolotāja vai skolēna izvēles un sagatavotības līmeņa/spējām vienojas, kuras tehnikas apgūs turpmākajās stundās. 
• Origami. Skolēns iepazīstas ar galvenajām pamatformām un to, kā tās iegūst, loka papīru ar vairākām atšķirīgām darbībām pēc attēliem, instrukcijām, 

simboliskiem apzīmējumiem, video materiāliem. Saloka noderīgu lietu, piemēram, kastīti rakstāmpiederumiem. Vērtē savas prasmes, secinot, kas vēl jāpilnveido. 
• Gofrēšana. Skolēns atloka/ieloka/gofrē papīra lapu un mēģina izdomāt, ko no tās var izveidot, vai arī, kā, izmantojot gofrēšanu, var attēlot kādu augu 

vai dzīvnieku. Izmantojot datoru/telefonu, meklē dzīvnieku attēlus un mēģina tos stilizēti atveidot, izmantojot vienu vai vairākas gofrētas lapas. 
Ja nepieciešams, atveidu papildina ar detaļām, izvēlas piemērotu līmi. Izveidotos radošos darbus izmanto klases/skolas dekorēšanai. Vērtē savas prasmes, 
secinot, kas vēl jāpilnveido.

• Kirigami. Tuvojoties Ziemassvētkiem, aktuāls temats, kura apguvei var izmantot kirigami, ir dažādu veidu sniegpārsliņu griešana. Vingrināšanās uzdevumos 
skolēni griež papīru dažādos virzienos pēc instrukcijas, attēliem, video un realizē savas idejas. Darbus izmanto, piemēram, logu vai telpas noformēšanā svētku 
noskaņās. Ja izmanto kancelejas nazi, noteikti jāatgādina drošības noteikumi. Vērtē savas prasmes, secinot, kas vēl jāpilnveido.

• Pinumi. Skolotājs aktualizē jautājumu, ko iesākt ar papīra atgriezumiem, piemēram, pēc kvadrāta izgriešanas no A4 lapas. Skolēns izsaka idejas, pamazām 
nonākot pie secinājuma, ka no tiem var veidot sloksnītes pinumu gatavošanai un arī strādāt kvilinga tehnikā. Skolēns izpēta stratēģiju, kā veidot pinuma 
tehnisko zīmējumu. Vingrinās veidot vienkāršus divu krāsu papīra pinumus un pēc zīmējuma. Var izveidot grāmatzīmi vai sienas dekoru. Vērtē savas prasmes, 
secinot, kas vēl jāpilnveido.

• Kvilings. Skolotājs var nodemonstrēt kvilinga piederumus – papīra sloksnītes, tīšanas instrumentu ar šķeltu galu un šablonu – lineālu, norādot, ka instrumenti 
nepieciešami, lai radītu kvalitatīvāku darbu. Skolēns var mēģināt, izmantojot mazu otiņu vai tievu kociņu, satīt sloksnīti rullītī. Pēc tam saspiežot rullīti, 
veido dažādas formas un nosauc tās, izmantojot matemātikas stundās apgūto par figūrām. Skatoties video un attēlus, noskaidro, kā veidot pamatformas, 
kā tās sastiprināt un kā piestiprināt pie pamatnes, kā arī kura līme jālieto un kāpēc. Meklējot iedvesmu dabā vai, izmantojot datoru/telefonu un aplūkojot  
dzīvnieku/augu attēlus, izpilda vingrinājumus kvilinga tehnikā. Pirms tam zīmē darba skici. Vērtē savas prasmes, secinot, kas vēl jāpilnveido.

Papīra 
izstrādājuma 
atkārtota 
praktiska 
lietošana

• Skolotājs aktualizē tematu par atkārtotu papīra izstrādājumu izmantošanu, jautājot, vai skolēns ģimenē šķiro atkritumus. Ja atkritumus šķiro, tad kopīgi 
noskaidro, kas nonāk papīra/kartona atkritumos. Vienojas, ka uz nākamo stundu skolēns atnesīs kādu papīra izstrādājumu, kuru bija plānots izmest 
atkritumos. Var vienoties par konkrēta veida papīra izstrādājumu, piemēram, tualetes papīra serdeņa rullīti. 

• Rada idejas atnestā papīra izstrādājuma atkārtotai izmantošanai. 
• Zīmē skici, plāno darba gaitu un nepieciešamos papildmateriālus ieceres realizācijai, piemēram, zaķim ausis no aplikāciju papīra, līmējamas actiņas, mīksts 

bumbulītis ļipai. 
• Blakussēdētāji apmainās ar skicēm, pārbaudot, vai darbs saplānots precīzi.
• Gatavo izplānoto izstrādājumu, mācoties savienot atšķirīgus vai vienādus materiālus, ja nepieciešams, skolotājs palīdz detaļas sastiprināt ar karsto līmi. 

Klasē organizē darbu izstādi.
• Vērtē savas prasmes, secinot, kas vēl jāpilnveido.
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Radošā darba 
plānošana, 
gatavošana, 
prezentācija 
un izvērtējums

• Skolotājs piedāvā tematu vai arī to izvēlas kopīgi atkarībā no aktuāliem svētkiem/notikumiem, piemēram, Ziemassvētkiem, kad nepieciešama dāvaniņa 
vai apsveikuma kartīte. 

• Darbu vērtē pēc skolotāja noteiktiem kritērijiem, piemēram, atbilst tēmai, ir izmantotas divas dažādas tehnikas, darbs paveikts rūpīgi.
• Skolēns skicē ideju, izvēlas papīra apstrādes tehnikas, plāno nepieciešamos materiālus, papildmateriālus, instrumentus un produkta izstrādes soļus.
• Izmantojot apgūtās tehnikas, pēc izstrādātā plāna veido radošo darbu.
• Skolēns prezentē radītos izstrādājumus.
• Stāsta par ierosmes avotiem izstrādājumu radīšanai un īstenošanai. 
• Novērtē savas tematā apgūtās prasmes un radošo darbu pēc noteiktajiem kritērijiem.
• Izsaka vismaz vienu priekšlikumu, kā izstrādājumu varētu uzlabot.
• Radošo darbu izmanto tam paredzētajam mērķim, piemēram, uzdāvina kādam Ziemassvētkos.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: kvilinga strēmelītes.
Katram skolēnam: dažādu veidu papīrs (krāsains kartons, aplikāciju papīrs, kreppapīrs 
u. tml. ), dažādu veidu līme (līmes zīmulis, PVA līme), tukši tualetes papīra rullīšu serdeņi, 
vienreizlietojamie papīra šķīvji.

Darba piederumi 
Demonstrēšanai: šablons – lineāls, kvilinga tīšanas instruments ar šķeltu galu.
Katram skolēnam: šķēres, zīmulis, lineāls, dzēšamgumija, līmes otiņa, galdauts darbam; 
ja vēlas papildināt darbu, – līmējamas actiņas, stieplītes, dekoratīvas spalviņas, dzija, 
audums u. tml.
Skolēnu grupai: kancelejas nazis, paliktnis/dēlītis darbam ar kancelejas nazi, dators/tele-
fons; karstās līmes pistole un patronas skolotājam, ja tiek veidoti darbi no tualetes papīra 
rullīšu serdeņiem un jāpiestiprina detaļas. 

Mācību vide
Dators, projektors.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – attēli, video materiāli, uzskates līdzekļi; 
www.youtube.com; www.pinterest.com; www.diycraftproject.com; www.redtedart.com; 
www.diyinspired.com (meklēt pēc atslēgvārdiem, piemēram, origami box, origami flower, 
origami bird, agamograph, 3d pop up card, how to make snowflake, paper quilling).
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Starppriekšmetu saikne 

Datorika 2.3. Kā meklē, izvēlas 
un saglabā informāciju? 
(Sasniedzamais rezultāts: T.3.2.3.1.)

Meklē informāciju tīmeklī, izmantojot atslēgvārdus vai dotu adresi, un to saglabā, lai izmantotu mācību procesā. 

Vizuālā māksla 2.1. Zīmju grafika. 
Kā radošajā darbā izmanto 
kultūras mantojumā lietoto 
zīmju grafiku?

Vizuālajā mākslā ar terminu skice saprot zīmēšanu ar brīvu roku, tāpēc katrā stundā tiek skicēts. Dizaina stundās skice ir zīmējums idejas 
attēlošanai, uzzīmēts darba melnraksts.

Matemātika 2.6. Kā veido 
un raksturo figūras?

Matemātikas stundā skolēns mācās atšķirt un zīmē figūras pēc būtiskas pazīmes, piemēram, pēc virsotņu/malu skaita, dota kādas malas 
garuma, un veido jaunas figūras no dotajām, tās savietojot vai pārklājot; sadalot doto figūru vairākās. Veidojot kvilinga pamatformas, tās 
savietojot, skolēni izmanto matemātikā iegūtās zināšanas.

Metodiskais komentārs

Temata ietvaros skolēns iepazīstas un gūst ieskatu dažādās papīra apstrādes tehnikās. 
Apguves līmenis atkarīgs no skolēna individuālajām spējām. Skolotājs pēc saviem ieskatiem 
var papildināt apgūstamo tehniku sarakstu vai arī to samazināt.
Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Skolotājs var piedāvāt savas idejas un paraugus vai arī ļaut skolēnam tās atrast pašam, izman-
tojot datorā vai telefonā pieejamās tīmekļa pārlūkprogrammas un meklētāj programmas.
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2.1. Kā griež šķēlēs 
un gabaliņos 

produktus, 
lai pagatavotu 

maizītes?

2.2.Kā izgatavo 
locītus, pītus, rullētus 

papīra objektus?

2.3. Kā veido 
izstrādājumus 

ar dažādām faktūrām 
no māla un plastikas?

2.4. Kā šuj ar rokām un
dažādi rotā ar vītām, 

pītām aukliņām un 
tamborētām pīnītēm 

izstrādājumu?

2.5. Projekts 
“Kā gatavojos un 

organizēju svētkus?”

2.3. Kā veido izstrādājumus ar dažādām faktūrām  
no māla un plastikas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: iepazīties ar amatnieku darbu un gatavot savus izstrādā-
jumus no atbilstoša veidošanas materiāla, prezentēt darbu, tā attīstot skolēna domāšanas 
un radošās prasmes praktiskā darbībā. Lai apgūtu dizaina procesu, izprast dizaina procesa 
ideju meklēšanas un risinājuma izvēles, plānošanas, izstrādes un ieviešanas posmu. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Veidošanas materiāli ir dažādi, katrs no tiem ir paredzēts citam mērķim (T.Li.1.).
• Tradicionālās un mūsdienu tautas lietišķās mākslas iepazīšana palīdz un iedvesmo radīt 

savas idejas (T.Li.1.).
• Veidošanas materiālā faktūras iespējams veidot ar apkārt esošām lietām, tās iespiežot, 

ar tām ieskrāpējot, uzirdinot, sacaurumojot, nogludinot virsmu (T.Li.2.).
• Faktūrā var atspoguļoties dažādu veidu līnijas, formas, etnogrāfiskās zīmes un 

zīmējumi (T.Li.2; T.Li.3.).
• Izstrādājumi no māla vai plastikas ir jāžāvē, izstrādājumu krāso pēc žāvēšanas (T.Li.2.).
• Savu darbu var prezentēt dažādos veidos, piemēram, veidot izstādi, plakātu, reklāmu 

u. tml. (T.Li.1.).

• Rada idejas, iedvesmojoties no tradicionālās un mūsdienu tautas lietišķās mākslas 
darbiem un apkārtējās vides. (T.3.1.2.1.; T.3.3.1.1.; T.3.3.4.3.)

• Izvērtē radītās idejas, izvēlas piemērotāko un zīmē skici. (T.3.1.2.2.)
• Plāno produkta izstrādes soļus, nepieciešamos materiālus, instrumentus un gatavo 

izstrādājumu. (T.3.1.3.2.; T.3.1.3.3.)
• Lai veidotu savu izstrādājumu, mālu un plastiku dala, griež, mīca, rullē, formē, veido 

un savieno elementus. (T.3.2.1.2.)
• Rotā izstrādājumu ar dažādām faktūrām, izmantojot apkārtējā vidē esošas lietas. 

(T.3.3.1.2.) 
• Izstrādājumu krāso pēc darba nožāvēšanas. (T.3.2.1.3.)
• Prezentē savu darbu, skaidro, kur un kādam nolūkam tiks lietots izveidotais 

izstrādājums. (T.3.1.4.3.; T.3.2.7.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Pēc iepazīšanās ar tradicionālās un mūsdienu tautas lietišķās mākslas darbiem rada ideju 
savam radošajam darbam (T.3.1.2.1.), zīmē plānotā izstrādājuma skici (T.3.1.2.2.) un pēc 
tās gatavo izstrādājumu (T.3.1.3.2.; T.3.1.3.3.), izmantojot dažādas faktūras (T.3.3.1.2.), 
secīgi plāno darbu, nepieciešamos papildmateriālus un instrumentus (T.3.1.3.1.), 
prezentē savu darbu (T.3.1.4.3.).

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un videi draudzīgi: 
• cenšas atvērto plastikas iepakojumu izlietot pilnībā vai rūpīgi to aizvērt, lai plastika 

nesakalstu un nebūtu jāizmet atkritumos;
• lakas otiņu pēc darba izmazgā, lai tā nesakalstu un būtu lietojama atkārtoti.  

(Tikums – atbildība, vērtība – daba)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu veselību un drošību: 
• pārdomāti izvēlas materiālu un to izmanto atbilstoši mērķim. (Tikums – atbildība, 

vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: atdalīt, mīcīt, rullēt, formēt, veidot, savienot, prezentēt.
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Temata apguves norise

Veidošanas materiālu 
īpašību pētīšana

• Skolotājs aktualizē jau agrāk iepazītos veidošanas materiālus (plastilīnu un sāls mīklu). Aicina skolēnu padomāt, vai tie būs derīgi visu priekšmetu 
izgatavošanā. Varbūt viņš zina citus veidošanas materiālus un ir ar tiem darbojies. Apkopo skolēnu pieredzi turpmākā darba plānošanai. 

• Skolotājs ir sagatavojis nelielus katra materiāla paraugus (māla, plastikas, ziepju masas, parafīna, bišu vaska, ģipša, papīra masas), lai skolēns tos var 
apskatīt un aptaustīt. Pārējo datu iegūšanai skolēns izmanto vārdnīcu un iepriekšējo pieredzi. 

• Skolēni strādā pāros. Izpētes darbus var veikt, ja katram pārim piedāvā tikai vienu izpētes kritēriju, piemēram, atrast informāciju, vai materiāls 
karstumā kūst. Skolēni pēta izstrādājuma veidošanai būtiskas īpašības, piemēram, vai sākumā materiāls ir mīksts un vēlāk sacietē, vai tieši otrādi – 
sākumā materiāls ir ciets, bet karstumā izkūst. Pēc tam visi kopā apkopo iegūtos datus. 

• Skolotājs izvirza problēmu, piemēram, tuvojas Sveču diena, un būtu nepieciešams svečturis. Aicina skolēnu izvēlēties no dotajiem veidošanas 
materiāliem piemērotāko vai nepiemērotāko, paskaidrojot savu izvēli. Darba gaitā nonāk pie secinājuma, ka piemērotākais materiāls ir māls un 
plastika, tāpēc turpmākajās stundās darbosies ar tiem.

Vingrināšanās 
uzdevumi ar mālu 
un plastiku

• Skolotājs aktualizē jautājumu, kas padara atšķirīgus viena veida izstrādājumus, piemēram, ar ko krūze atšķiras no krūzes. Apkopo skolēnu atbildes: 
krāsa, forma, izmērs, materiāls, rotājumi u. tml. Aicina nosaukt, ar ko un kādā veidā varētu krūzi rotāt. 

• Turpmākos vingrināšanās uzdevumus veido 2 daļas:
1)  veidojot dažādu veidu nospiedumus, piemēram, ar augu lapām, mežģīnēm, priekšmetiem ar interesantu reljefu u. c.;
2)  “zīmējot” etnogrāfiskas zīmes un simbolus vai paša veidotus zīmējumus ar veidošanas instrumentiem, piemēram, ar veidošanas nazīti, kociņu, 

ķemmīti, dakšiņu, irbulīti u. tml.
• Ieteicams izmēģināt gan mālu, gan plastiku, taču, ja tas nav iespējams, darbojas tikai ar vienu materiālu. Skolēns vispirms vingrinās uz dēlīša ar rulli 

veltnēt mālu vai plastiku. Uz izrullētā materiāla veido dažādus nospiedumus un velk zīmes, ko apguvis vizuālās mākslas stundās vai pats izdomājis, 
lai saprastu, kādā veidā var iegūt konkrētu faktūru.

• Pēc tam skolēns vingrinās izgatavot konkrētu izstrādājumu. Darbs jāplāno tā, lai izveidotu gan viengabalainu izstrādājumu, piemēram, bļodu vai 
dekoratīvu šķīvi, gan tādu izstrādājumu, kuram jāveido dažādas formas, detaļas un pēc tam tās jāsavieno, piemēram, dzīvnieka figūriņu.

• Variants.
1)  Skolēns noskatās video, pārrunā/pieraksta darbu secību, kā tika veidots konkrētais objekts, piemēram, bļodiņa no māla ar kļavlapas nospiedumu 

tajā. Izstrādājumu veido pēc parauga vai bez tā, izmantojot izmēģinātās faktūras. Darbu liek žāvēties. Pēc žāvēšanas, ja nepieciešams, to lako vai 
krāso. Izdomā, kur praktiski var izmantot izveidoto izstrādājumu; 

2)  skolēns izpēta piedāvātos uzskates līdzekļus, piemēram, traukus, figūriņas vai to attēlus. Secina, kuri piederumi un palīgmateriāli būs vajadzīgi, 
lai izgatavotu kādu konkrētu objektu. Pēc parauga, kurā dota darbu secība, vai bez tā veido kādu izstrādājumu, piemēram, dekoratīvu putniņu. 
Izmanto izmēģinātās faktūras. Darbu liek žāvēties. Pēc žāvēšanas, ja nepieciešams, lako vai krāso. Izdomā, kur praktiski var izmantot izveidoto 
izstrādājumu. 

• Darba procesā vērtē apgūtās prasmes, lai zinātu, kas vēl jāpilnveido.
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Radošā darba 
plānošana un  
produkta izstrāde

• Skolēns apmeklē amatnieka darbnīcu vai lietišķās mākslas izstādi, lai gūtu priekšstatu par to, kā tiek izmantoti veidošanas materiāli un kādas 
tekstūras un faktūras var lietot mākslas darbos. Ja iespējams, vēro amatnieku darbībā un izjautā par izstrādes procesu.

• Skolēns rada idejas radošajam darbam pēc skolotāja noteiktas tēmas vai izmantojuma veida (dzīvnieki vai saldumu trauks) un dotajiem kritērijiem 
(izmantotas abas tehnikas), zīmē skici iecerētajam izstrādājumam, plāno produkta izstrādes soļus, nepieciešamos papildmateriālus un instrumentus.

• Īsteno ieceri pēc izstrādātās skices un plāna, ievērojot noteiktos kritērijus. Darbu liek žāvēties. Pēc nožūšanas, ja nepieciešams, krāso vai lako. 
Māla izstrādājumus apdedzina krāsnī/ceplī.

Prezentēšana, 
vērtēšana un ieviešana

• Klasē kopīgi izvēlas prezentācijas veidu (piemēram, veidot reklāmu savam izstrādājumam) un katrs prezentē savu radīto produktu, saviem vārdiem 
skaidrojot, kur to izmantos.

• Vērtē savu radošo darbu pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem un izsaka vismaz vienu priekšlikumu, kā izstrādājumu varētu uzlabot.
• Izveidotos radošos darbus izmanto praktiski, piemēram, uzdāvinot kādam svētkos vai lietojot pašam.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Katram skolēnam: māls, plastika, augu lapas, mežģīnes, priekšmeti ar interesantu reljefu, 
krāsas.
Skolēnu grupai: pāru darbam neliels gabaliņš māla, plastikas, ziepju masas, parafīna, bišu 
vaska, ģipša, papīra masas (pēc iespējām), laka plastikas noklāšanai. 

Darba piederumi
Katram skolēnam: veidošanas nazītis, kociņš, ķemmīte, dakšiņa, irbulītis, rullis, otas krāso
šanai un lakas uzklāšanai, trauks ūdenim, dēlītis; ja veido bļodiņu, tad pārtikas plēve un 
metāla vai plastmasas bļodiņa formas veidošanai. 

Mācību vide
Dizaina kabinets.

Citi ieteicamie resursi
Informatīvie – māla vai plastikas izstrādājumi vai to attēli, piemēram, figūriņas, trauki. 

Starppriekšmetu saikne

Vizuālā māksla 2.2. Faktūra kolāžā. Ar kādiem 
kolāžas materiāliem atdarina dažādas apkārtējā 
vidē ieraudzītas faktūras?

Vizuālajā mākslā skolēni jau ir meklējuši faktūras apkārtējā vidē – dabā, klasē, skolā, pilsētvidē, mājās; domājuši, ar kādiem 
materiāliem tās varētu attēlot kolāžā; vākuši un sagatavojuši materiālus darbam – nesuši no mājām, atraduši skolā no 
pieejamajiem resursiem, gatavojuši paši. Dizaina stundās izmanto apgūto, lai rotātu izstrādājumus no māla vai plastikas.

Vizuālā māksla 2.1. Zīmju grafika. Kā radošajā darbā 
izmanto kultūras mantojumā lietoto zīmju grafiku?

Dizainā un tehnoloģijās izmanto vizuālās mākslas stundās iegūtās zināšanas par kultūras mantojumā lietoto zīmju grafiku. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Ieteicams apmeklēt amatnieka darbnīcu, tradicionālās vai mūsdienu tautas lietišķās māk-
slas izstādi, lai rastu ierosmi savam darbam. Tam var būt nepieciešami resursi ieejas biļešu 
iegādei.

Izstrāde
Jāņem vērā, ka darbs ir noteiktu laiku jāžāvē. Vislabāk to darīt, darbu novietojot tuvāk 
radiatoriem. Dažu veidu plastika īpatnēji smaržo, kas žūšanas procesā var kļūt par nepa-
tīkamu traucēkli (ja darbs žūst klases telpā). Māla izstrādājumus, lai tie būtu izturīgi, būtu 
nepieciešams apdedzināt krāsnī/ceplī.

Ieviešana
Izveidotos radošos darbus izmantot praktiski, piemēram, uzdāvinot kādam vai lietojot 
pašam. 

Papildiespējas
Var doties pārgājienā un apskatīt dažādus pieminekļus un citus objektus kā piemērus un 
ierosmes avotus.
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2.1. Kā griež šķēlēs 
un gabaliņos 

produktus, 
lai pagatavotu 
sviestmaizes?

2.2. Kā izgatavo 
locītus, pītus, rullētus 

papīra objektus?

2.3. Kā veido 
izstrādājumus 

ar dažādām faktūrām 
no māla un plastikas?

2.4. Kā šuj ar rokām 
un dažādi rotā ar 

vītām, pītām aukliņām 
un tamborētām pīnītēm 

izstrādājumu?

2.5. Projekts 
“Kā gatavojos un 

organizēju svētkus?”

2.4. Kā šuj ar rokām un dažādi rotā ar vītām, pītām aukliņām  
un tamborētām pīnītēm izstrādājumu? 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20 mācību stundas. 

Temata apguves mērķis: apgūt pamatprasmes šūšanā: veidot mezglu, šūt pamatdū-
rienu, cilpu dūrienu; piešūt pogu, nostiprināt diegu; mācīties aplikācijas tehniku, apgūt auk-
liņu vīšanu, pīšanu un pīnītes tamborēšanu. Apgūtās pamatprasmes šūšanā tiks izmantotas, 
šujot vēlāk izstrādājumus ar šujmašīnu; gūt priekšstatu par ideju radīšanas, izstrādes un 
izvērtēšanas dizaina procesa posmiem. 



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

58© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Darbarīkus – šķēres un adatas – lieto un glabā atbilstoši drošības noteikumiem, 
lai nesavainotu sevi un citus (T.Li.3.).

• Skicē attēlo, kā izskatīsies iecerētais izstrādājums (T.Li.1.).
• Katram praktiskajam darbam izmanto atbilstošus materiālus un darbarīkus, lai būtu 

vieglāk strādāt (T.Li.1.; T.Li.2.).
• Šūt sāk ar mezgla uzmešanu diega galā, bet pabeidz ar diega nostiprināšanu 

audumā (T.Li.2.).
• Šūtam darbam ir virspuse (labā puse) – glītā puse – un apakšējā (kreisā) puse, 

kurā redzami mezgli (T.Li.2.).
• Lai pārdomāti un taupīgi lietotu materiālu, piegriežamās detaļas zīmē pie auduma 

malas (T.Li.3.).
• Detaļas uz auduma zīmē ar plānu ziepju gabaliņu vai krītu (T.Li.2.).
• Tamborētās pīnītes cilpiņām jābūt vienmērīgām un pietiekami lielām, lai caur katru 

no tām varētu izdurt tamboradatu (vēlāk tamborējot rakstus) (T.Li.2.).
• Aplikācijas tehniku, vītas, pītas aukliņas un tamborētas pīnītes izmanto 

izstrādājuma rotāšanai (T.Li.2.).
• Stundās apgūtais jāizvērtē, lai zinātu, kas izdodas un kas vēl jāmācās (T.Li.1.).

• Ievēro drošības noteikumus, darbojoties ar adatu un šķērēm. (T.3.3.3.1.; T.3.3.3.2.)
• Nosaka (pārbauda, testē), vai materiāli un darbarīki ir šūšanai/praktiskajam darbam 

atbilstoši. (T.3.1.3.1.)
• Zīmē sava darba skici, iedvesmojoties un atdarinot dabu, un to izmanto kā 

izstrādājuma detaļu izvietojuma plānu. (T.3.1.3.1.)
• Iever adatā diegu, uzmet mezglu, nostiprina diegu. (T.3.2.1.2.)
• Piešuj pogu ar 2 caurumiņiem. (T.3.2.1.2.)
• Šuj pamatdūrienu. (T.3.2.1.2.)
• Šuj cilpu dūrienu. (T.3.2.1.2.)
• Pin bizi, vij aukliņu un tamborē pīnīti. (T.3.2.1.1.)
• Sien mezglu, pušķi. (T.3.2.1.2.)
• Izveido un lieto šablonu (trafaretu). (T.3.1.3.2.)
• Izvērtē, cik lielā mērā apguvis katru šūšanas tehnoloģijas procesa soli. (T.3.1.4.3.) 
• Pēc skolotāja dotiem kritērijiem izvērtē sava darba rezultātu – izstrādājuma 

izskatu. (T.3.1.4.3.) 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Patstāvīgi nosaka, vai izvēlētie materiāli un darbarīki ir atbilstoši šūšanai/praktiskā 
darba veikšanai – ir vajadzīgā izmērā, daudzumā un ar tiem var veikt iecerētās 
darbības (T.3.1.2.1.).

• Glīti un rūpīgi rada izstrādājumu, pārdomāti un taupīgi lietojot piemērotākos 
materiālus (T.3.3.2.1.).

• Rotā izstrādājumu aplikācijas tehnikā (T.3.2.1.2.).

• Darbojas atbildīgi un videi draudzīgi, auduma detaļas zīmē pie auduma malas.  
(Tikums – atbildība, vērtība – daba)

• Darbojas atbildīgi un videi draudzīgi, meklē pielietojumu mācību procesā radītiem 
izmēģinājuma darbiem (nopīta aukliņa, notamborēta pīnīte u. tml.).  
(Tikums – atbildība, vērtība – daba)

• Ievēro darba drošību, adatas glabā un nes somā cieši noslēgtā kārbiņā.  
(Tikums – gudrība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: šūšana, mezgls, pogas piešūšana, pamatdūriens, aplikācijas tehnika, cilpu dūriens, tamborēta pīnīte, šablons (trafarets).
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Temata apguves norise

Materiālu un 
piederumu izvēle, 
šūšanas pamatprasmju 
apguve

• Aplūko vairākus attēlus vai reālus paraugus ar šūtiem izstrādājumiem un nosaka, kādā tehnikā tie ir darināti, tādā veidā aktualizējot apgūstamo 
tematu. 

• Pārliecinās, vai ir izvēlēti atbilstoši materiāli un darbarīki (piemēram, adata ar asu galu, kas iet cauri pogai, vai šķēres griež audumu, diegu).
• Mācās noteikt un izvēlēties atbilstošus darbarīkus un materiālus. Noskaidro, kā adatas ir jāuzglabā un kur jāievieto, lai droši tās pārvietotu.
• Skolotāja vadībā mācās ievērt adatā diegu, uzmest mezglu. Mācās piešūt pogu ar 2 caurumiņiem.

Radošā darba izstrāde • Katrs skolēns izpilda vingrināšanās uzdevumu. Uzšūto darbu noformē kā apsveikuma kartīti, grāmatzīmi u. tml.
• Uz papīra lapas zīmē skici (uz tās novieto pogas, izdomā, ar kādām līnijām varētu papildināt, lai veidotos zīmējums).
• Novieto pogas uz filca, ar krītu vai ziepes gabaliņu uzzīmē līnijas, lai tās pēc tam varētu izdzēst un darbs glīti izskatītos. 
• Šuj pamatdūrienu, piešuj pogu, nostiprina diegu. Atkārto darbības, nostiprinot šūšanas prasmes. Šujot atpakaļvirzienā, pamatdūrienu 

var  papildināt, lai iegūtu nepārtrauktu līniju.
• Katrs skolēns izvērtē, cik lielā mērā apguvis šūšanas prasmes (vēl mācos, pārsvarā izdodas, ļoti labi izdodas).
• Noformē tekstildarbu uz kartona kā kartīti, grāmatzīmi u. tml.

Vītu, pītu auklu 
un tamborētu 
pīnīšu darināšana

• Katrs skolēns izpilda vingrināšanās uzdevumu, kura rezultātā radītajai aukliņai atrod praktisku pielietojumu.
• Mācās vīt, pīt aukliņas; tamborēt pīnīti.
• Aplūko vairākus piemērus, kur ar aukliņām, pīnītēm ir rotāti izstrādājumi.
• Izdomā savam darbam pielietojumu.

Aplikācijas tehnikas 
apgūšana

• Kopā ar skolotāju pārrunu ceļā noskaidro, kas ir aplikācijas tehnika.
• Aplūko vairākus piemērus, kuros ir izmantota aplikācijas tehnika izstrādājuma rotāšanai (adatu maciņu/adatu spilventiņu/eglītes rotājumu piemērus 

u. tml.), kopā ar skolotāju vienojas, ko un kādā secībā šūs.
• Izpēta, kādā veidā aplikācijas šuj pie auduma.
• Mācās piešūt aplikācijas ar pamatdūrienu un/vai cilpu dūrienu. Izveido izmantojamu darbu.

Šūtā darba izstrāde un 
rotāšana ar aplikāciju, 
pītām, vītām, 
tamborētām aukliņām.

• Katrs skolēns izvēlas izmēru, veido šablonu. No filca izgriež pamatu (2 gab.).
• Iedvesmojoties no dabas (vai cita avota), uz lapas zīmē rotājuma skici ap šablonu apvilktā laukumā. Skices detaļas izgriež un novieto uz filca, 

domājot par taupīgu resursu izmantošanu, apvelk, izgriež aplikācijas.
• No filca izgrieztās detaļas šuj ar pamatdūrienu pie pamata.
• Pin vai tamborē pīnītes adatu maciņa aizsiešanai/rotājuma iekāršanai vai izstrādājuma rotāšanai.
• Sašuj abas pamata daļas ar cilpu dūrienu. 
• Pārbauda, kā izstrādājums funkcionē, izvērtē sava darba rezultātu – šūto izstrādājumu (cik glītas ir tā abas puses, vai visas detaļas ir stingri 

piestiprinātas, vai visi diegu gali ir nostiprināti), reflektē par paveikto.
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: vairāku veidu (biezuma) filcs. 
Katram skolēnam: A5 lapa, balta lapa skicei, rūtiņu lapa vienam vai vairākiem šabloniem; 
diegs, mīksts, plāns filcs vismaz divās krāsās, vairākas pogas ar 2 caurumiem, mulinē diegi, 
dzija, krāsains kartons, līmes zīmulis darbu noformēšanai uz kartona. 

Darba piederumi 
Demonstrēšanai: šujamadata ar asu un neasu galu, lāpāmadata. 
Katram skolēnam: adata ar asu galu, šķēres, tamboradata, krāsu zīmuļi un/vai flomāsteri, 
grafīta zīmulis, dzēšamgumija, lineāls.
Skolēnu grupai: plāns ziepju gabaliņš vai krīts zīmēšanai uz auduma, tekstilzīmulis, līmlente.

Mācību vide
Dators un projektors vai interaktīvā tāfele. 

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – tekstildarbu paraugi; attēli ar šūtiem, vītiem, pītiem izstrādājumiem. 

Starppriekšmetu saikne 

Dabaszinības 1.2. Kā pētīt 
materiālus? (D 11.3.2.)

Temata “Kā šuj ar rokām un dažādi rotā ar vītām, pītām aukliņām un tamborētām pīnītēm izstrādājumu?” vienumu “Vītu, pītu auklu un tamborētu 
pīnīšu darināšana” var pārcelt uz 1. klasi un mācīties integrēti ar dabaszinību tematu “1.2. Kā pētīt materiālus?” par materiālu elastību. (Elastības 
pārbaudei nostiprina un stiepj (piekarinot vienādu smagumu) vienāda garuma auklas no gumijas, linu diega, dzijas, dažāda auduma. Iegūtos 
rezultātus pastāsta saviem vārdiem un attēlo zīmējumā, risinot sarunu par precīzu datu reģistrēšanu, nosauc piemērus, kur pārbaudīto materiālu 
elastību izmanto praktiski, piemēram, no linu auklas vij virves u. tml.).

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Izstrāde
Līniju zīmēšana uz auduma. Sākot apgūt šūšanas tehnoloģiju, ļoti svarīgi ir veidot iera-
dumu līniju vilkšanai uz auduma izmantot krītu vai ziepju gabaliņu (nevis grafīta zīmuli vai 

flomāsteru) un uz ļoti gaišiem audumiem – tekstilzīmuli, rādot un stāstot, ar ko tas atšķiras 
no grafīta zīmuļa, lai šūtais izstrādājums izskatītos glīti. Tas tiks izmantots un nostiprināts 
par ieradumu 3., 5. un 8. klases šūšanas tematos.



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

61© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

2.1. Kā griež šķēlēs 
un gabaliņos 

produktus, 
lai pagatavotu 

maizītes?

2.2. Kā izgatavo 
locītus, pītus, rullētus 

papīra objektus?

2.3. Kā veido 
izstrādājumus 

ar dažādām faktūrām 
no māla un plastikas?

2.4. Kā šuj ar rokām 
un dažādi rotā ar 

vītām, pītām aukliņām 
un tamborētām pīnītēm 

izstrādājumu?

2.5. Projekts 
“Kā gatavojos un 

organizēju svētkus?”

2.5. Projekts “Kā gatavojos un organizēju svētkus?”

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: realizēt projektu “Kā gatavojos un organizēju svētkus?”, strā-
dājot grupās, kompleksi izmantojot iepriekšējos tematos apgūtās zināšanas un prasmes. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Strādājot grupās, darbu var paveikt ātrāk.
• Rūpīga plānošana palīdz veiksmīgāk sagatavot un organizēt svētkus 

(T.Li.1.).
• Svētku noskaņu rada atbilstoši izrotāta telpa, galda klājums 

un cienasts (T.Li.1.).
• Svētku rotājumus veido no papīra, dabas materiāliem, 

tekstilmateriāliem vai veidošanas materiāla (T.Li.2.).
• Klājot galdu, salvetes pieskaņo galdautam pēc krāsas vai zīmējuma 

(T.Li.2.).
• Darbarīkus lieto, ievērojot drošības noteikumus (T.Li.3.).
• Svētku svinēšana var būt prezentācijas veids (T.Li.1.).
• Sava darba izvērtēšana palīdz veiksmīgāk plānot un realizēt 

nākamos projektus (T.Li.1.).

• Mācās sadarboties grupā un sadalīt pienākumus. 
• Rada idejas konkrēta projekta realizēšanai. (T.3.1.2.1.)
• Mācās izvērtēt savas un klasesbiedru idejas pēc noteiktiem kritērijiem un izvēlēties piemērotāko. 

(T.3.1.2.2.)
• Kopīgi ar skolotāju plāno svētkiem nepieciešamos sagatavošanās darbus. (T.3.1.3.1.)
• Izmanto iepriekš apgūtās prasmes un materiālu apstrādes tehnikas izstrādājumu radīšanai. (T.3.1.1.3.)
• Izmanto piemērotus darbarīkus, ievērojot drošības noteikumus. (T.3.3.3.1.)
• Sadarbojoties gatavo atbilstošu svētku cienastu. (T.3.2.2.3.)
• Klāj svētku galdu, pieskaņojot salvetes pie galdauta, izvēlas piemērotus traukus un rotājumus. (T.3.2.2.4.)
• Prezentē radītos izstrādājumus klases pasākumā. (T.3.1.5.1.)
• Mācās novērtēt savu un grupas darbu pēc noteiktiem kritērijiem un izvērtēt sasniegto rezultātu, 

nosaucot nepieciešamos uzlabojumus. (T.3.1.4.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Sadarbojoties plāno un organizē svētkus (T.3.1.3.1.), gatavo 
svētkiem nepieciešamos izstrādājumus (rotājumus, apsveikumus, 
cienastu u. tml.), izmantojot iepriekš apgūtās prasmes un materiālu 
apstrādes tehnikas (T.3.1.1.3.; T.3.2.2.3.), klāj svētku galdu (T.3.2.2.4.), 
pēc svētkiem novērtē savu un grupas darbu (T.3.1.4.1.).

Attīsta ieradumu sekmīgi darboties individuāli un komandā, risināt sarunas, pieņemt kopīgus lēmumus, 
būt tolerantam pret atšķirīgo:
• mācās grupu darbā vienoties par veicamajiem pienākumiem un piemērotāko ideju;
• ievēro noteikumu “kamēr viens runā, citi klausās”; 
• kopīgās sarunas risina tā, lai netraucētu citu klasesbiedru darbu. (Tikums – laipnība, vērtība – cilvēka cieņa)

Attīsta ieradumu veidot savai un citu labklājībai labvēlīgu vidi, paužot laipnību:
• pieklājīgi atbild arī tad, ja otra viedoklis ir ļoti atšķirīgs. (Tikums – laipnība, vērtība – cilvēka cieņa)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu veselību un drošību:
• pirms uzsākt darbu ar asiem instrumentiem atkārto drošības noteikumus. (Tikums – atbildība,  

vērtība – dzīvība)

Attīsta ieradumu izvirzīt augstas prasības gan sev, gan citiem, darbu tiecas paveikt pēc iespējas kvalitatīvāk: 
• plāno veicamos darbus projekta sākumā un pārbauda to izpildi projekta noslēgumā;
• strādājot grupā, sev uzticētos pienākumus veic atbildīgi. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums) 

Jēdzieni: projekts, sadarbība, svētki, uzkodas, rotājumi, galda klāšana.
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Temata apguves norise

Projekts, tā iepazīšana • Temata aktualizācija: kopīgi noskaidro, kuri svētki tuvojas, piemēram, Mātes diena. Skolotājs rosina skolēnu dalīties ar pieredzi šo svētku svinēšanā. 
Vienojas, ka šoreiz svētkus svinēs klasē visi kopā un gatavošanās svētkiem būs klases kopīgais projekts. 

• Noskaidro, kas ir projekts un kādi ir tā galvenie nosacījumi – mērķis, termiņš, dalībnieki, idejas, veicamie darbi un nepieciešamie materiāli. 
• Spriež par to, kā efektīvāk organizēt darbu, nonākot pie secinājuma, ka būtu lietderīgi strādāt grupās, lai darbs ritētu raitāk.
• Ar skolotāja atbalstu veido grupas un sadala pienākumus. Vienojas par projekta realizācijas veidu: katra grupa izvēlas/izlozē vienu tēmu, piemēram, 

ielūgumi, un tos izgatavo visai klasei, vai arī katra grupa izgatavo visus svētku atribūtus savas grupas dalībniekiem. 
• Noskaidro, kuri noteikumi jāievēro, strādājot grupā, piemēram, strādāt kopīgi, runāt klusi u. tml.
• Vienojas, ka projekta realizācijā skolēni izmantos iepriekšējos tematos iegūtās zināšanas un prasmes un darbosies ar jau iepazītajiem materiāliem. 

Noskaidro projekta realizācijas termiņu, sasniedzamo rezultātu – labi sarīkotus svētkus – un vērtēšanas kritērijus.

Darba plānošana • Kopā ar skolotāju plāno projektā veicamos darbus (piemēram, ielūgumi, telpas rotājumi, galda rotājumi, svētku cienasts, apsveikuma kartīte/dāvana 
u. tml.), izmantojot domu karti vai citu metodi. 

• Grupās rada idejas projektā veicamo darbu realizēšanai, izvērtē piedāvātās idejas pēc noteiktiem kritērijiem (materiālu pieejamība, izstrādājuma 
pielietojamība u. c.) un vienojas par labāko risinājumu, piemēram, dāvanā izgatavos māmiņai krelles no plastikas bumbiņām.

• Plāno nepieciešamos materiālus un instrumentus, piemēram, apsveikumu kartīšu izgatavošanai vajadzēs kartona pamatni, krāsainas papīra 
sloksnītes kvilinga tehnikai, PVA līmi u. tml.

Projekta izstrāde • Skolēni grupās īsteno izplānoto risinājumu, ievērojot drošības noteikumus un izmantojot piemērotus materiālus, apstrādes tehnikas un darbarīkus, 
piemēram, izgriež kirigami rotājumus no aplikāciju papīra.

• Ja nepieciešams, izmanto aprakstus, instrukcijas vai paraugus, lai izstrādājumi būtu kvalitatīvi.
• Kopīgi gatavo vienkāršas uzkodas un dzērienu, ar skolotāja atbalstu mācās klāt atbilstošu svētku galdu.

Prezentācija 
un izvērtējums

• Svētku dienā prezentē radītos izstrādājumus kopīgā klases pasākumā, piemēram, sveic ielūgtās māmiņas ar pašgatavotu dāvanu, cienā ar maizītēm.
• Pēc svētkiem vērtē pasākumu pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem un izsaka vismaz vienu priekšlikumus, kā pasākumu varētu uzlabot. Vērtē arī savu 

un grupas darbu (piemēram, sadarbības prasmes, ieguldītais darbs u.tml.).
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Katram skolēnam vai grupai (atkarībā no projekta izstrādes veida): dažādi materiāli ielū-
gumiem, apsveikumiem, rotājumiem – papīrs, dabas materiāli, tekstilmateriāli, veidošanas 
materiāli; pārtikas produkti un piedevas; galdauts, piemērotas salvetes, līme.

Darba piederumi 
Katram skolēnam vai grupai (atkarībā no projekta izstrādes veida): šķēres, līmes otiņa, lupa-
tiņa, priekšauts, galvassega, virtuves piederumi (dēlītis griešanai, nazis, trauki, rīve u. c.). 

Mācību vide 
Dizaina kabinets.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – instrukcijas, piemēri.
www.iheartcraftythings.com; www.krokotak.com; www.simplecraftidea.com; (meklēt pēc 
atslēgvārdiem, piemēram, How to draw flowers, paper flowers, paper crafts). 

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Izstrāde
Skolēnam var piedāvāt konkrētu lomu komandā, kas būtu noderīga projekta darbā vai ļaut 
lomas sadalīt pašiem skolēniem. 

Papildiespējas 
Svētku svinēšanu var apvienot ar kopīgu pasākumu ar vecākiem, piemēram Ziemassvēt-
kiem, Mātes dienu, Baltā galdauta svētkiem vai arī svinēt tikai klases bērnu lokā. 



3. klase
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3.1. Kā dārzeņus 
un augļus šķiro, 

mazgā, mizo, skalo 
un smalcina, lai 

pagatavotu salātus, 
uzkodas, dzērienus?

3.2. Kā stiprina kopā 
dažādus dabas 

materiālus?

3.3. Kā šuj ar rokām 
roku lelli?

3.4. Kā izstrādā spēli?

3.5. Projekts 
“Kā izgatavo  

mājokļa maketu  
un tā izklājumu?”

3.1. Kā dārzeņus un augļus šķiro, mazgā, mizo, skalo  
un smalcina, lai pagatavotu salātus, uzkodas, dzērienus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: iemācīties pēc dotajām receptēm gatavot veselīgas 
uzkodas – dārzeņu un augļu plates un salātus, augļu kokteiļus. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Produktus var sagrupēt pēc to garšas (T.Li.2.).
• Veselīgāk, kā arī lai taupītu resursus, ir gatavot ēdienus un dzērienus no sezonāliem 

un vietējiem dārzeņiem un augļiem (T.Li.2.).
• Dārzeņiem un augļiem jāveic pirmapstrāde (T.Li.2.).
• Veselīgas uzkodas – ēdienus un dzērienus – var pagatavot no svaigiem dārzeņiem 

un augļiem (T.Li.2.).
• Mainot ēdiena vai dzēriena sastāvdaļu daudzumu, mainās garša (T.Li.2.).
• Salātu garšu un uzturvērtību ietekmē tiem pievienotā mērce (T.Li.2.).
• Ēdienu gatavošanā droši un pareizi jālieto vienkāršākie virtuves piederumi (T.Li.3.).
• Ēdienu gatavošanā vienkāršākās virtuves ierīces jālieto pārdomāti un jēgpilni (T.Li.3.).
• Apgūtās prasmes veselīgu ēdienu un dzērienu gatavošanā var noderēt ikdienā, svētkos, 

mājās un skolā, arī karjeras iespēju apzināšanā (T.Li.3.).

• Pirms sākt gatavot ēdienu, nosauc visus darba posmus, nepieciešamos produktus 
un  virtuves ierīces. (T.3.2.2.1.)

• Raksturo dārzeņu un augļu kvalitāti pēc to ārējā izskata, smaržas, garšas. (T.3.2.2.1.)
• Veic dārzeņu un augļu pirmapstrādi (šķiro, mazgā, mizo, skalo, smalcina). (T.3.2.2.3.)
• Grupē produktus pēc garšas īpašībām. (T.3.2.2.1.)
• Gatavojot ēdienu, domā par tā izskatu. (T.3.1.5.1.)
• Skaidro, kāpēc ir nepieciešama izpratne par veselīgu uzkodu nozīmi ikdienā. 
• Skaidro vienkāršākos virtuves ierīču lietošanas un drošības noteikumus. Lieto 

individuālos aizsardzības līdzekļus (priekšautu, galvassegu, cimdus u. c.). (T.3.3.3.2.)
• Lietojot vienkāršākās virtuves ierīces, gūst izpratni par tehnoloģijām kā pārtikas 

ražošanas procesa pamatu. (T.3.3.4.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Pēc receptes gatavo dažādu veidu uzkodas, kokteiļus un salātus, uzlabo recepti 
un pamato veiktās izmaiņas (T.3.2.2.3.).

• Degustē, garšo pagatavoto ēdienu, salīdzina ar klasesbiedru pagatavoto, skaidro 
ēdiena pilnveidošanas nepieciešamību un iespējas (T.3.2.2.2.; T.3.1.4.3.).

• Kopā ar klasesbiedriem klāj galdu (T.3.2.2.4.).

• Ievēro darba drošību, strādājot virtuvē ar vienkāršākajām virtuves ierīcēm.  
(Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

• Rūpējas par savu veselību, ikdienā gatavojot un lietojot veselīgas uzkodas.  
(Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

• Rūpējas par savu veselību un veido cieņpilnas savstarpējās attiecības, ievērojot galda 
kultūras normas. (Tikums – atbildība, vērtība – cilvēka cieņa, dzīvība) 

Jēdzieni: pirmapstrāde, smalcināšana, dārzeņu/augļu plate, salāti, kokteilis, rīve, blenderis.
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Temata apguves norise

Augļu un dārzeņu 
pirmapstrāde 
un degustēšana

• Katrs skolēns atnes vienu dārzeni vai augli (piemēram, skolotājs nosaka, kurai skolēnu grupai kādas krāsas dārzenis/auglis jāpaņem).
• Noskaidro, kā sauc atnestos produktus, kā arī to, vai tas ir dārzenis vai auglis.
• Iepazīstas ar dārzeņu un augļu pirmapstrādi, izspēlējot to ar kartītēm un pārrunājot darbību secību (grupās).
• Noskaidro, cik dažādos veidos var sagriezt augļus un dārzeņus. (Var izmantot interaktīvās tāfeles materiālu vietnē activeboard.lv 2. klasei “Iepirkšanās 

(dārzeņi)”, 1. klasei “Iepirkšanās (augļi, ogas)”).
• Sagatavo darba vietu ēdiena gatavošanai. Darbā izmanto rīvi, nazi un dēlīti. Skaidro drošības noteikumus. Lieto individuālos aizsardzības līdzekļus 

(priekšautu, galvassegu). 
• Mazgā dārzeņus un augļus. Vingrinās apstrādāt dārzeņus un augļus, – griež, rīvē, sadala gabaliņos, daivās.
• Degustē. Grupē pēc garšas sajūtām.
• Veido sagrupēto dārzeņu un augļu tabulas, domu kartes vai atgādnes.
• Katrs izvērtē savu prasmi smalcināt produktus.
• Mājas uzdevums: katram skolēnam atrast veselīgu salātu recepti.

Salātu, dārzeņu 
un augļu plates 
un kokteiļu 
gatavošanas 
principi

• Aktualizācija: atsaucas uz iepriekš paveikto, kad dažādos veidos tika smalcināti un degustēti augļi un dārzeņi, pārrunā, ka smalcināšanas veids ir 
atkarīgs no dārzeņu un/vai augļu izmantošanas – salātos tos griež viena veida gabaliņos, bet, piemēram, dārzeņu platēs – citos.

• Strādā ar informāciju par dārzeņu platēm.
• Strādā ar informāciju par salātiem.
• Pārrunā, kuras mērces izmanto salātos un dārzeņu platēs.
• Noskaidro, kas ir kokteiļi un kā tos gatavo.

Darba plānošana • Aktualizē jautājumu par ēdiena noformējumu, lai tas būtu ēstgribu rosinošs.
• Darbs grupās – vienojas, pēc kuras sameklētās veselīgo salātu receptes pagatavos salātus: noskaidro, kādas formas gabaliņos jāgriež (vai arī jārīvē) augļi 

un dārzeņi, vai un kāda mērce tiks izmantota. Katra grupa izvēlas dažādas mērces salātiem.
• Izdomā, kā varētu uzlabot izvēlēto recepti.
• Saplāno darbu – nepieciešamos piederumus, pārtikas produktus, darbības (pirmapstrāde, smalcināšanas veids, ēdiena noformēšana, darba vietas 

sakopšana, galda klāšana).
• Saplāno nepieciešamos piederumus, produktus un veicamās darbības, lai pēdējā nodarbībā pagatavotu kokteiļus.
• Kopā ar skolotāju izstrādā vērtēšanas kritērijus.
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Gatavošana 
pēc receptes, 
galda klāšana 
un degustācija

• Gatavo veselīgas uzkodas – svaigu dārzeņu, augļu salātus un plates. 
• No vieniem un tiem pašiem produktiem gatavo dažādu veidu salātus: 

1) sajauktus ar mērci, 
2) pārlietus ar mērci,
3) ar atsevišķi pasniegtu mērci (katra grupa gatavo trīs veidu salātus).

• Sagatavo salātus pasniegšanai, noformē uzkodas. 
• Noformēšanai izmanto uzkodu sastāvā esošos produktus.
• Strādājot ar virtuves ierīcēm, ievēro drošības noteikumus. 
• Klāj galdu, servē pagatavotos ēdienus. 
• Skolotājs fotografē skolēnu gatavotos salātus un dārzeņu/augļu plates, lai attēlus dotu skolēnam izmantot nākamajā tikšanās reizē sava darba izvērtēšanai.
• Degustē, salīdzina un vērtē pagatavotos ēdienus, spriež par uzlabojumiem, veiksmēm un neveiksmēm.

Izvērtēšana • Skolēns izvērtē ēdienu gatavošanas procesu un rezultātu pēc izveidotajiem kritērijiem.
• Grupas paralēli gatavo un degustē augļu kokteiļus.
• Skolotājs sniedz atgriezenisko saiti par tematā apgūtajām un vēl pilnveidojamajām prasmēm, izvērtējot arī darba rezultātus.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Katram skolēnam: atbilstoši izvēlētajām receptēm augļi, dārzeņi, izejvielas salātu mērcei, 
kokteiļa sastāvdaļas.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: nazis, dēlītis, priekšauts, galvassega.
Skolēnu grupai: trauki, piederumi galda klāšanai, blenderis, rīve. 

Mācību vide
Dators, projektors, interaktīvā tāfele; izlietne. 

Citi ieteicamie resursi
www.activboard.lv (meklēt tematus 1. klasei “Iepirkšanās (augļi, ogas)” un 2. klasei “Iepirk-
šanās (dārzeņi)”) 

Starppriekšmetu saikne 

Sports Veselīgs uzturs

Dabaszinības 3.5. Kādas vielas un maisījumi 
ir mums apkārt?

Dabaszinību stundās, mācoties par vielām un maisījumiem, var atsaukties uz produktiem, kas tika lietoti ēdiena gatavošanā.
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Plānošana
Skolotājam jāseko līdzi, kā skolēni sadala ēdiena gatavošanai nepieciešamo produktu 
sagādes sarakstu, lai produktu iegādes izmaksas visiem būtu līdzvērtīgas.

Izstrāde
Darbu plānot skolas mācību virtuvē.
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3.1. Kā dārzeņus 
un augļus šķiro, 

mazgā, mizo, 
skalo un smalcina, 

lai pagatavotu salātus, 
uzkodas, dzērienus?

3.2. Kā stiprina kopā 
dažādus dabas 

materiālus?

3.3. Kā šuj ar rokām 
roku lelli?

3.4. Kā izstrādā spēli?

3.5. Projekts 
“Kā izgatavo 

mājokļa maketu 
un tā izklājumu?”

3.2. Kā stiprina kopā dažādus dabas materiālus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: ievākt un atbilstoši sagatavot dažādus dabas materiālus. 
Darinot izstrādājumus no dabas materiāliem, apgūt dažādus to sastiprināšanas veidus. 
Izprast dažādus darba posmus, lai apgūtu dizaina procesu: vajadzību un iespēju apzināšanu, 
ideju meklēšanu, risinājuma izvēli, darba plānošanu, izstrādi, testēšanu un pilnveidi. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Izstrādājumu gatavošanai nepieciešamos dabas materiālus ievāc tad, kad tie pieejami, 
piemēram, koku lapas – vasarā vai rudenī (T.Li.1.).

• Dabas materiālus ievāc sausā laikā (T.Li.1.).
• Izstrādājuma kvalitāti nosaka dabas materiālu atbilstoša izvēle un sagatavošana (T.Li.1.).
• Vēlāk izmantojamos dabas materiālus pēc savākšanas žāvē, lai tie nesabojātos (T.Li.2.).
• Sausākus dabas materiālus žāvē izklātus uz papīra plānā kārtā ēnainā, labi vēdināmā 

telpā, bet slapjākus – siltumā (T.Li.2.).
• Ikdienā novērotās lietas, dabas tēli vai norises palīdz radīt idejas (T.Li.1.).
• Dabas materiālus stiprina dažādos veidos, piemēram, līmējot ar līmi, saspraužot ar 

kociņiem, lipinot ar plastilīnu, sienot ar diegu, pinot pīnē u. tml. (T.Li.2.).
• Ar īlenu vieglāk un drošāk apstrādāt nežāvētus kastaņus, jo tie ir mīkstāki (T.Li.2.; T.Li.3.).
• Pirms darba uzsākšanas līmes pistoli pievieno elektrībai un pagaida, lai tā uzsilst, zem tās 

paliek paliktni (T.Li.3.).
• Karstās līmes pistoli neatstāj ieslēgtu bez uzraudzības un atvieno no elektrības rozetes 

uzreiz pēc darba beigšanas, lai neapdraudētu savu un citu drošību un veselību (T.Li.3.).
• Darba instrumentus lieto, ievērojot drošības noteikumus (T.Li.3.).

• Ievāc un atbilstoši sagatavo dabas materiālus. (T.3.1.1.3.)
• Atkārto/iepazīst sagatavotos dabas materiālus un veido klasē kopīgu kolekciju, 

šķirojot pēc materiālu veidiem. (T.3.2.1.1.)
• Rada idejas, iedvesmojoties no apkārtējās vides. (T.3.1.2.1.)
• Modelē un plāno izstrādājuma izskatu un gatavošanas gaitu. (T.3.1.2.2.)
• Darba gaitā veic nepieciešamos uzlabojumus plānotā izstrādājuma skicei. (T.3.1.3.1.)
• Izvēlas piemērotāko materiālu, līmi un papildmateriālus sava izstrādājuma radīšanai. 

(T.3.2.1.1.)
• Dabas materiālus savieno verot, sienot, pinot, līmējot, saspraužot u. tml., īsteno 

izplānoto risinājumu. (T.3.2.1.3.)
• Darba piederumus (īlenu, karsto līmi u. c.) lieto, ievērojot drošības noteikumus. 

(T.3.3.3.1.)
• Skaidro, kur un kādam nolūkam lietos izveidoto izstrādājumu. (T.3.1.4.3.)
• Vērtē izstrādes procesu un sasniegto rezultātu pēc noteiktiem kritērijiem, saskatot 

iespējas to uzlabot. (T.3.1.4.3.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Veido izstrādājumus no dabas materiāliem (T.3.2.1.3.), modelējot izstrādājuma izskatu 
un pēc vajadzības uzlabojot skici (T.3.1.2.2.; T.3.1.3.1.), plāno darba gaitu (T.3.1.2.2.), 
pārdomāti izvēloties iepriekš sagatavotos dabas materiālus un darbarīkus, savienojot 
materiālus dažādos veidos (T.3.2.1.1.), skaidro, kur lietos izveidoto izstrādājumu 
(T.3.1.4.3.).

Attīsta ieradumu izprast, respektēt un risināt kompleksu problēmu:
• meklē risinājumu, kuru var īstenot ar pieejamajiem materiāliem. (Tikums – gudrība; 

vērtība – darba tikums)

Attīsta ieradumu rūpēties par savu un citu veselību un drošību: 
• darbā izmanto dēlīti/paliktni, lai nesabojātu galda virsmu;
• īlenu izmanto uzmanīgi, ja nepieciešams, meklē pieaugušā palīdzību;
• koku zarus ar dārza šķērēm griež uzmanīgi, lai neiegrieztu rokā;
• karstās līmes pistoli lieto uzmanīgi, lai neapdedzinātu pirkstus;
• karstās līmes pistoli neatstāj bez uzraudzības un liek zem tās paliktni, lai nesabojātu 

galda virsmu;
• darba beigās pārbauda, vai līmes pistole ir atvienota no elektrības;
• nerauj kontaktdakšu no rozetes aiz vada, bet pietur ar roku. (Tikums – atbildība; 

vērtība – dzīvība)
Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi: 
• žāvē dabas materiālus, lai tie nesabojātos. (Tikums – atbildība; vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: sastiprināt, modelēt, žāvēt, herbārijs, floristika.
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Temata apguves norise

Materiālu iepazīšana 
un sagatavošana

• Gatavošanās tematam par dabas materiālu savienošanu notiek jau 2. klases beigās, kad skolēnam tiek uzdots vasaras projekts – ievākt un, 
ja nepieciešams, izžāvēt dabas materiālus – čiekurus, smilgas, plakanus akmentiņus, gliemežvākus, ziedus u. tml. 

• Rudenī temats tiek aktualizēts, lai turpinātu materiālu kolekcijas veidošanu ar zīlēm, kastaņiem, koku lapām, koku zariem, pīlādžogām, riekstiem 
u. tml. Uzmanība tiek pievērsta ievākto materiālu rūpīgai sagatavošanai turpmākajam darbam.

• Skolēna uzdevums – atnest uz skolu savāktos materiālus un veidot kopīgu kolekciju, vienkopus saliekot katra veida dabas materiālus, kurus visi 
darba gaitā izmantos.

• Atkārto/iepazīst atnestos dabas materiālus, izmantojot galda spēli, strādājot pāros un grupās.

Vingrināšanās 
uzdevumi

• Pēta, no kuriem materiāliem izgatavoti dažādi izstrādājumi, kā tie sastiprināti, kādi papildmateriāli izmantoti. 
• Izsaka idejas, kādā veidā varētu sastiprināt dabas materiālus. 
• Iespējamie atbilžu varianti:

1) līmēt ar līmi (PVA līmi izmanto, līmējot pie papīra, karsto līmi –sastiprinot telpiskas detaļas);
2) sasiet ar diegu (telpiskus dekorus, piemēram, puzurus);
3) saspraust ar kociņiem, pirms tam izveidojot caurumus ar īlenu (kastaņu un zīļu cilvēciņi);
4) sastiprināt ar plastilīnu;
5) sapīt pīnē (smilgu pīne, ziedu vai zaru vainagi);
6) verot (austas gleznas).

• Skolotājs aktualizē drošības noteikumus, kas jāievēro, darbojoties ar asiem un karstiem instrumentiem.
• Skolotājs pievērš skolēna uzmanību, ka darbus no dabas materiāliem iespējams veidot arī, nesastiprinot detaļas, aicina noteikt atšķirības starp 

darbu, kas veidots sastiprinot, un darbu, kas tapis, nesastiprinot detaļas, piemēram, sastiprinātos darbus var vieglāk pārvietot, ilgāk saglabāt u. tml.
• Skolēns vingrinās darbos izmantot iepriekš nosauktos sastiprināšanas paņēmienus. Veido arī darbus bez stiprinājumiem – mandalas, glezniņas u. c. 

Darbus izmanto klases/skolas un apkārtējās vides dekorēšanai. 
• Vingrinās modelēt izstrādājumu, kas līdzinās kādam dzīvniekam, augam, cilvēkam, noteikt tā raksturīgākās pazīmes, zīmēt skici un, ja nepieciešams, 

to uzlabot, izmantojot paša izvēlētus vai skolotāja noteiktus dabas materiālus un papildmateriālus. Pēc skices no izvēlētajiem materiāliem izgatavo 
vienu dzīvnieku, augu vai cilvēku.

• Vingrinās izgatavot darbus no dažādiem dabas materiāliem:
1) pēc instrukcijas vai attēliem;
2) pēc parauga vai līdzīga principa;
3) pēc noteiktas tēmas vai veida.

• Mācās plānot darba īstenošanas soļus, lai izplānotu risinājumu. 
• Vērtē savas prasmes procesā, lai tās uzlabotu.
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Radošā darba 
plānošana 

• Skolotājs izvirza problēmu, piemēram: tuvojas drauga dzimšanas diena, kuram tu vēlies uzdāvināt paša izgatavotu dāvanu. Draugs interesējas 
par putniem. No kā varētu pagatavot dāvanu? 

• Pēc skolēnu ideju apkopojuma kopīgi vienojas, ka šoreiz dāvana tiks gatavota no dabas materiāliem. 
• Vienojas par vērtēšanas kritērijiem, piemēram, atbilst tēmai, detaļas ir salīmētas un izmantoti trīs dažādi dabas materiāli. 
• Skolēns rada idejas, iedvesmojoties no apkārtējās vides, pēta dabu, attēlus grāmatās vai interneta vidē. 
• Pēta plānotā tēla raksturīgākās īpašības, zīmē skici. Ja nepieciešams, to uzlabo. 
• Plāno nepieciešamos materiālus un instrumentus, produkta izstrādes soļus.
• Izvēlas atbilstošākos (pēc noteiktajiem kritērijiem) dabas materiālus, piemērotāko līmi un papildmateriālus.

Produkta izstrāde 
un  vērtēšana

• Skolēni īsteno izplānoto risinājumu, uzmanīgi lieto darba piederumus (īlenu, karsto līmi u. c.) un ievēro drošības noteikumus. Pēc darba sakārto 
darba vidi.

• Darba rezultātu vērtē pēc noteiktajiem kritērijiem. Paskaidro, kāpēc paša radītais produkts būs laba dāvana draugam un izsaka priekšlikumus, 
kā produktu varētu uzlabot.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Katram skolēnam: dažādu koku lapas un zari, čiekuri, smilgas, akmentiņi, sēklas, zīles, kas-
taņi, gliemežvāki, pīlādžogas, rieksti, sūnas, kaltēti ziedi u. c.; dekoratīvas putnu spalvas; 
plastilīns, stieplītes, pielīmējamas actiņas, dzija, audums, sērkociņi vai zobu bakstāmie 
kociņi; PVA līme, galdauts vai avīze. 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: līmes otiņa, lupatiņa, šķēres.
Skolēnu grupai: līmes pistole un līmes patronas, īlens, dārza šķēres. 

Mācību vide
Dizaina kabinets, datorikas kabinets.

Starppriekšmetu saikne 

Datorika 2.3. Kā meklē, izvēlas un saglabā 
informāciju? (T.3.2.3.1.)

Atkārto un turpina vingrināties meklēt informāciju tīmeklī, izmantojot atslēgvārdus vai dotu adresi.  
Saglabā atrasto informāciju, lai to izmantotu mācību procesā. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Dabas materiālu izmantošana jebkuram paver lieliskas iespējas pagatavot rotājumus, jo šie 
materiāli visiem ir viegli pieejams resurss, kam nav nepieciešami lieli ieguldījumi. Tomēr 
jāapzinās, ka daļu no tiem var iegūt tikai sezonāli, tāpēc dabas materiāli ir laikus jāievāc un 
atbilstoši jāsagatavo. Tāpēc būtu ieteicams, lai skolēns vasarā pēc 2. klases beigšanas vei-
dotu savu dabas materiālu kolekciju. Noteikti pirms tam jāpārrunā žāvēšanas nosacījumi – 
žāvēt vienā kārtā uz papīra ēnainā, labi vēdināmā telpā vai paliekot zem sloga (atkarīgs no 
dabas materiāla veida). Rudenī ievāc pārējos dabas materiālus – zīles, kastaņus, koku lapas, 
pīlādžogas, riekstus u. c. Klasē no atnestajiem dabas materiāliem var veidot kolekciju, vien-
kopus saliekot katra veida dabas materiālus, kurus darba gaitā izmantos visi skolēni.
Dabas materiālu iepazīšanai/atkārtošanai var izmantot domino spēli, kas sastāv no divu 
veidu kartītēm – ar dabas materiālu attēliem un ar to nosaukumiem. Uzdevums ir atrast 
katram attēlam atbilstošo nosaukumu. Spēli var spēlēt pāros vai grupās pa četri. Katrs dalīb-
nieks izvēlas sev 6 kartītes, pārējās apvērš uz otru pusi un izmanto tad, ja spēlētājs savas ir 
jau izlietojis. Spēle noder arī, lai sadalītu skolēnus darbam pāros. 

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Idejas var gūt, vērojot apkārtējo vidi. Dzīvnieku un augu attēlus var meklēt grāmatās, inter-
neta vidē. Darbs jāplāno tā, lai skolēniem būtu iespējams izmantot datorus/planšetes/tele-
fonus. 

Plānošana
Skolēns mācās plānot izstrādājumu no konkrētiem, viņam pieejamiem materiāliem, tāpēc 
ieteicami divi veidi, kā attīstīt šo prasmi:
1)  skolēns izvēlas un iepriekš sagatavo dabas materiālus un papildmateriālus, ko atnest uz 

skolu, lai izgatavotu izstrādājumu; 
2)  skolotājs piedāvā konkrētus dabas materiālus un papildmateriālus, no kuriem ir jāveido 

izstrādājums. 

Izstrāde
Arī putnu spalvas uzskata par dabas materiāliem. Svarīgi skolēnam atgādināt, ka nedrīkst 
ievākt putnu spalvas no nezināmas izcelsmes putniem, jo pastāv saslimšanas risks. Ietei-
cams izmantot veikalā nopērkamas dekoratīvas spalvas vai arī putnu spalvas no piemājas 
saimniecībā audzētiem putniem.

Testēšana un pilnveide
Skolēns zīmē skici plānotajam izstrādājumam, lai tas pēc iespējas vairāk līdzinātos reālam 
dabas objektam un būtu viegli atpazīstams. Skici darba gaitā pēc klasesbiedru ieteikuma 
uzlabo, līdz iegūts precīzākais rezultāts.
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3.1. Kā dārzeņus 
un augļus šķiro, 

mazgā, mizo, skalo 
un smalcina, lai 

pagatavotu salātus, 
uzkodas, dzērienus?

3.2. Kā stiprina kopā 
dažādus dabas 

materiālus?

3.3. Kā šuj ar rokām 
roku lelli?

3.4. Kā izstrādā spēli?

3.5. Projekts 
“Kā izgatavo mājokļa 

maketu un tā 
izklājumu?”

3.3. Kā šuj ar rokām roku lelli?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20 mācību stundas.
Temata apguves mērķis: apgūt pamatprasmes šūšanā – apdiegumdūrienu, dažādu 
pogu (ar 4 caurumiem, ar kājiņu) piešūšanu; telpiska tekstildarba rotāšanu ar auduma apli-
kācijām, pogām un bumbuļiem; ideju radīšanas stratēģiju – pārspīlējumu un sava darba 
prezentēšanu, demonstrējot radīto lietu darbībā.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Materiālu taupīga un pārdomāta atkārtota izmantošana praktiskajā darbā ir atbildīga 
attieksme pret apkārtējo vidi (T.Li.3.).

• Ideju radīšanas stratēģija – pārspīlējums – palīdz izdomāt zināmām lietām jaunu 
izskatu (T.Li.1.).

• Iedvesmas avots tekstilizstrādājuma radīšanai var būt pieejamie materiāli (T.Li.1.).
• Aplikācijas tehniku, pogas un bumbuļus izmanto izstrādājuma rotāšanai (T.Li.2.).
• Lai nesašūtu abas auduma kārtas, starp tām šūšanas laikā liek roku vai kartonu (T.Li.2.).
• Rādot, kā izstrādājums darbojas, tas tiek prezentēts citiem (T.Li.1.).

• Šuj apdiegumdūrienu jeb slīpo pārmalu dūrienu. (T.3.2.1.2.)
• Izgatavo bumbuli no dzijas. (T.3.2.1.2.)
• Rotā audumu aplikācijas tehnikā, piešujot ar apdiegumdūrienu. (T.3.2.1.3.)
• Piešuj pogu ar 4 caurumiņiem un pogu ar kājiņu. (T.3.2.1.2.)
• Šuj detaļas pie cilindriska materiāla. (T.3.2.1.2.)
• Ideju radīšanai izmanto pārspīlējumu. (T.3.1.2.1.)
• Sava darba prezentēšanā demonstrē radīto lietu darbībā. (T.3.1.5.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Šuj roku lelli atbilstoši paša izveidotai, ar pārspīlējuma metodi radītai izstrādājuma 
skicei, izmantojot apgūtās prasmes dažādu pogu piešūšanā un telpiska (cilindriska) 
tekstildarba rotāšanā (T.3.2.1.3.; T.3.1.1.3.; T.3.1.2.1.).

• Grupā prezentē roku lelles, izspēlējot pašsacerēta stāsta fragmentu (T.3.1.5.1.).

• Attīsta ieradumu sekmīgi darboties individuāli un komandā, pieņemot kopīgus 
lēmumus par stāsta/kopīga sižeta izveidi roku leļļu prezentēšanai.  
(Tikums – savaldība, laipnība, vērtība – cilvēka cieņa)

• Attīsta ieradumu sadarbojoties būt tolerantam pret atšķirīgām idejām un viedokļiem, 
pieņemot kopīgus lēmumus par stāsta/ kopīga sižeta izveidi.  
(Tikums – tolerance, vērtība – cilvēka cieņa)

Jēdzieni: roku lelle, apdiegumdūriens, bumbulis, pārspīlējums.
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Temata apguves norise

Rotāšanas principi • Kopā ar skolotāju, skatoties piemērus (paraugus vai attēlus), pārrunās noskaidro, kas ir auduma rotāšana.
• Apgūst vairākas šūta izstrādājuma rotāšanas tehnikas un principus – dažādu pogu piešūšanu, bumbuļu izveidošanu no dzijas un aplikāciju 

piešūšanu ar dažādiem dūrieniem:
1) izdomā, cik dažādos veidos varētu piešūt pogu ar 4 caurumiem (zīmē lapā), mācās to piešūt; 
2) mācās piešūt pogu ar kājiņu;
3) mācās izveidot bumbuli no dzijas, to piestiprināt pie auduma vai pie tā piestiprināt detaļas;
4) mācās piešūt auduma aplikācijas ar apdiegumdūrienu, atkārto, ar kuriem dūrieniem vēl var piešūt auduma detaļas.

Skolēns izvērtē, cik lielā mērā apguvis šūšanas un bumbuļa darināšanas prasmes (vēl mācos, pārsvarā izdodas, ļoti labi izdodas).

Ideju ģenerēšana – 
pārspīlējums

• Praktiskajam darbam izmanto cimdu vai zeķi (otra pazudusi, kļuvuši par mazu u. tml.). Pārrunā un pamato šo izvēli. 
• Skolēns izmēģina, cik dažādos veidos var turēt/lietot cimdu un zeķi, lai radītu dzīvnieka tēlu. Skatās piemērus (paraugus vai attēlus).
• Iedvesmojoties no materiāliem, izdomā, kura dzīvnieka tēlu varētu darināt kā roku lelli. 
• Aktivitāšu lapā ieraksta, kādas dzīvnieka īpašības skolēns akcentēs un kuras detaļas/ķermeņa daļas/krāsas pārspīlēs, lai šīs īpašības uzsvērtu. 
• Zīmē skici – papildina cimda, zeķes siluetu vai ar korektoru aizkrāso liekās līnijas, lai izveidotu dzīvnieka tēlu.
• Sadalās pāros un aplūko klasesbiedra skici, iesaka, kā varētu to uzlabot. 
• Skolēns izdomā, kādā veidā varētu īstenot skici, piemēram, kur un ar kādiem dūrieniem tiks piešūtas auduma detaļas; vai tiks darināta ļipa 

no bumbuļa u. tml.

Izstrādājuma 
darināšana

• Skolotāja vadībā skolēns izstrādā plānu, kādā secībā šūs roku lelli no cimda vai zeķes.
• Šuj roku lelli. Lai to varētu uzvilkt rokā, labroči piešuj pogas un filca detaļas, uzvelkot cimdu vai zeķi kreisajā rokā un atstājot īkšķi ārā,  

bet kreiļi – otrādi. Variants. Var piešūt pogas un filca detaļas, ieliekot kartonu starp auduma kārtām.
• Detaļas piešuj ar apdiegumdūrienu vai citu dūrienu pēc skolēna izvēles. 
• Seko līdzi, lai praktiskais darbs tiktu realizēts atbilstoši skicei.
• Vispirms skolēns, pēc tam skolotājs novērtē roku lelli pēc snieguma līmeņu apraksta.

Izstrādājuma 
prezentācija

• Grupās izdomā kopēju sižetu, kurā darbotos visi tēli – roku lelles (par to, kur, kā un kāpēc varētu būt satikušies izveidotie tēli un ko kopā viņi varētu 
darīt), pieraksta to. 

• Veido prezentāciju – grupās radoši izspēlē mazu fragmentu pārējiem klasesbiedriem.
• Katra grupa izvērtē savu darbību atbilstoši kritērijiem.
• Skolotājs sniedz atgriezenisko saiti par grupu prezentācijām.
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: dūrainis, zeķe, pirkstainis.
Katram skolēnam: kartons; cimds vai zeķe; filca auduma atgriezumi, vairākas pogas (poga 
ar 4 caurumiņiem un poga ar kājiņu), dzija, diegs.
Skolēnu grupai: A4 lapa.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: krāsu zīmuļi, grafīta zīmulis, pildspalva, dzēšamgumija, cirkulis, šķēres, 
adata, lāpāmadata.
Skolēnu grupai: korektors. 

Mācību vide
Dators, projektors. 

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – tekstildarbu paraugi, attēli. 

Starppriekšmetu saikne

Angļu valoda, 3. klase Roku lelles izmanto angļu valodas stundās – monologos, dialogos un stāstot par roku lelles ārējo izskatu un īpašībām. 

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi. 

Ideju 

un pilnveide

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Skolotājam stundā vajadzētu akcentēt, ka idejas var radīt, iedvesmojoties no pieejamā 
materiālu klāsta (tādā veidā nonāk pie tā, kādu tēlu/dzīvnieku varētu šūt), kā arī izman-
tojot, piemēram, pārspīlējumu, lai radītu oriģinālu, neparastu tēlu/dzīvnieku. Iepazīstinot 
blakussēdētāju ar savu skici, skolēns var pārliecināties, ka viņa skice ir saprotama un ideja 
uztverama, kā arī saņemt ieteikumu, kā uzlabot savu sniegumu. 

Izstrāde
Ieteicams mudināt skolēnu vispirms izdomāt pielietojumu darbiem, kuri taps vingrināšanās 
rezultātā (mācoties piešūt pogas, gatavojot bumbuļus un šujot aplikācijas tehnikā). Tie var 
būt, piemēram, dažādi telpas vai galda rotājumi.

Ieviešana
Skolotājam vajadzētu uzsvērt, ka viena no izstrādājuma prezentēšanas formām ir izstrādā-
juma demonstrēšana darbībā. Ja iespējams, grupas var izspēlēt ar roku lellēm visu stāstu.
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3.1. Kā dārzeņu 
un augļus šķiro, 

mazgā, mizo, 
skalo un smalcina, 

lai pagatavotu salātus, 
uzkodas, dzērienus?

3.2. Kā stiprina kopā 
dažādus dabas 

materiālus?

3.3. Kā šuj ar rokām 
roku lelli?

3.4. Kā izstrādā spēli?

3.5. Projekts 
“Kā izgatavo mājokļa 

maketu un tā 
izklājumu?”

3.4. “Kā izstrādā spēli?”

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: iepazīties ar spēļu daudzveidību un to mērķiem, individuāli 
vai grupā veidojot savu spēli. Izvērtē idejas īstenošanai pieejamo laiku un plāno resursus, 
sadala pienākumus un atbildību. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Aktuālu spēli var izveidot, apzinot lietotāju vajadzības un intereses (T.Li.1.).
• Spēles kvalitāte atkarīga no oriģinālas, interesantas idejas vai dizaina, atbilstošām 

un kvalitatīvām sastāvdaļām un saprotamiem noteikumiem (T.Li.1.; T.Li.3.).
• Rūpējoties par dabu, domājot par pasaules ilgtspējīgu attīstību, darbus var veidot 

no atkārtoti izmantojamiem materiāliem (T.Li.3.).
• Piemērotas detaļas, krāsas un stiprinājumi padara produktu pievilcīgāku (T.Li.2.).
• Dokumentējot praktiskā darba procesu un testējot rezultātu, var saskatīt veiksmes 

un nepieciešamos uzlabojumus (T.Li.1.).

• Mācās sadarboties grupā, sadalīt pienākumus vai arī plānot darbus un darboties 
patstāvīgi.

• Izmantojot aptauju, noskaidro aktuālās spēles. (T.3.1.1.2.)
• Rada/meklē idejas savas spēles radīšanai vai oriģināla dizaina izveidei. (T.3.1.2.1.)
• Izvēlas piemērotāko risinājumu un materiālus. (T.3.1.2.2.; T.3.1.3.1.)
• Dokumentē darba procesu projekta dienasgrāmatā. (T.3.1.2.2.)
• Pārbauda, vai spēle atbilst sākotnējai iecerei. (T.3.1.4.2.)
• Veido darbam nepieciešamo materiālu un instrumentu sarakstu un skicē idejas 

konkrēta projekta realizēšanai. (T.3.1.2.2.)
• Veido darbam nepieciešamo materiālu un instrumentu sarakstu. (T.3.1.1.3.)
• Plāno darbus un izvērtē paveikto, izmantojot projekta dienasgrāmatu. (T.3.1.4.3.)
• Veido savu spēli vai uzlabo jau esošu. (T.3.1.3.3.; T.3.2.1.3.; T.3.3.2.2.)
• Mācās novērtēt savu un grupas darbu un izvērtēt sasniegto rezultātu. (T.3.1.4.3.)
• Regulāri darba gaitā testē savu spēli un nosauc nepieciešamos uzlabojumus. 

(T.3.1.4.2.).
• Prezentē izveidoto spēli un pastāsta par tās lietošanu. (T.3.1.4.3.)
• Plāno veicamā darba soļus un to izpildes laiku. (T.3.1.3.1.)
• Procesā izvērtē savu darbu un gūto pieredzi pēc kritērijiem. (T.3.1.4.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi 

• Noskaidro citu cilvēku vajadzības un atbilstoši tām izstrādā jaunu spēli vai uzlabo 
jau esošo (T.3.1.1.2.; T.3.3.2.2.). 

• Izvēlas mērķauditorijai piemērotākā veida spēli un veido savas idejas aprakstu 
un skices (T.3.1.2.2.). 

• Ar skolotāja atbalstu grupā vai individuāli īsteno ieplānotos risinājumus, atbildīgi 
izmantojot pieejamos resursus (T.3.1.3.3.; T.3.3.2.1.). 

• Attīsta ieradumu strādāt, ievērojot drošības noteikumus, sakārtot darba vidi un vērtēt 
savu darbu. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un atbildīgi un mērķtiecīgi, pārdomāti un saudzīgi 
izmanto dotos resursus, pēc iespējas samazinot negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. 
(Tikums – atbildība, vērtība – daba)

Jēdzieni: galda spēles, kustību spēles, didaktiskās jeb mācību spēles.
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Temata apguves norise

Vajadzību izpēte 
un risinājuma izvēle

• Iepazīstas ar uzdevuma nosacījumiem (sasniedzamais rezultāts, kritēriji, izpildes termiņi, pieejamie materiāli). 
• Apzina, kādas ir spēles, apskata bibliotēkā/klasē esošās spēles, spēlētās spēles un grupē tās pēc to īpašībām (spēlētāju skaita, komandas spēle vai 

individuāli spēlētāji, sadarbības un/vai sāncensības, spēles uz laiku vai uz rezultātu, stratēģijas un/vai veiksmes spēles, izmantotajiem resursiem – 
kārtis, figūras, laukums u. tml. 

• Izvēlas projekta īstenošanas veidu – individuālu vai grupas darbu. 
• Veido grupas, sadala pienākumus pēc dotajām instrukcijām/pēc pašu izveidotām lomām un to aprakstiem, mācās sadarboties vai arī gatavojas 

projektu realizēt patstāvīgi. 
• Izmantojot jautājumus un atbildes, noskaidro, kādas spēles ir aktuālas pašu izvēlētajai mērķgrupai, piemēram, 3. klases skolēniem, ģimenei, 

draugiem.
• Rada/meklē idejas. 
• Izvēlas risinājumu un materiālus, no kā veidos projekta galaproduktu.

Projekta plānošana 
un realizēšana

• Zīmē skici, paredzot spēles mērķim atbilstošas krāsas un zīmējumus. Sāk veidot projekta dienasgrāmatu. 
• Patstāvīgi vai kopā ar citiem grupas dalībniekiem plāno projekta sagatavošanās darbus – nepieciešamos materiālus un instrumentus, projekta 

realizācijas soļus. 
• Īsteno izplānoto risinājumu, izmantojot piemērotas materiālu apstrādes tehnikas un darbarīkus.
• Ja nepieciešams izmanto aprakstus, instrukcijas vai paraugus, lai izstrādātu spēlei vajadzīgās detaļas. 
• Regulāri veic ierakstus projekta dienasgrāmatā par būtiskākajiem projekta posmiem un darba gaitā testē savu izstrādājumu. 
• Izmanto dotos resursus mērķtiecīgi, pārdomāti un saudzīgi, pēc iespējas samazinot negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. 
• Veido pievilcīgu darbu – kārtīgi noformē, veido glītus zīmējumus, neatstāj līmes vai zīmuļa pēdas.

Testēšana un 
izvērtējums

• Papildina projekta dienasgrāmatu, izvērtējot tajā savu darbu un papildinot ar komentāriem, kā uzlabot spēli.
• Vairākas reizes testē izveidoto spēli, to spēlējot.
• Veic nepieciešamos uzlabojumus.
• Vērtē pēc noteiktiem kritērijiem procesu un rezultātu.

Prezentācija un 
ieviešana

• Prezentē radīto izstrādājumu. 
• Spēlē savu un citu klasesbiedru/grupu izveidotās spēles.



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

84© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli 
Katram skolēnam: atkarībā no izvēlētā materiāla dažādu veidu papīrs (krāsainais kartons, 
aplikāciju papīrs, zīmēšanas papīrs u. c.), audums, koks, veidošanas vai dabas materiāli, 
dažādu veidu līmes, guaša krāsas/krītiņi/zīmuļi u. c. 
Skolēnu grupai: atkarībā no izvēlētā materiāla dažādu veidu papīrs (krāsainais kartons, apli-
kāciju papīrs, zīmēšanas papīrs u. c.), audums, koks, veidošanas vai dabas materiāli, dažādu 
veidu līmes, guaša krāsas/krītiņi/zīmuļi u. c. 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: ja nepieciešams, pildspalva, zīmulis, lineāls, dzēšamgumija, šķēres, līmes 
otiņa, karstās līmes pistole ar patronām, kancelejas nazis, līmlente, šujamadata, diegs, pogas 
u. c.
Skolēnu grupai: ja nepieciešams, pildspalva, zīmulis, lineāls, dzēšamgumija, šķēres, līmes 
otiņa, karstās līmes pistole ar patronām, kancelejas nazis, līmlente, šujamadata, diegs, pogas 
u. c.

Mācību vide
Datorikas kabinets, dizaina kabinets, darbnīca. 

Citi ieteicamie mācību līdzekļi
Informatīvie – dažādas spēles paraugiem, šablonu paraugi; attēli, video materiāli, uzskates 
līdzekļi. 

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Skolēns analizē savas spēles un iespēju īstenot projektu individuāli vai grupā. Skolēns izvē-
las un pamato izvēli. 
Skolēns izvēlas, vai izgatavot jaunu spēli vai arī uzlabot jau esošo. Ja izvēlas jau esošajā spēlē 
kaut ko mainīt, tad ir iespējams pārrunāt jautājumus par intelektuālo īpašumu un kāda cita 
autora darba kopēšanu; skolēns paredz, kā uzlabotā spēles versija atšķirsies no oriģināla. 

Plānošana
Pastiprināti tiek attīstīta pašvadīta mācīšanās, deleģējot skolēnam atbildību par savu darbu 
un darba rezultātu. Skolēns ar skolotāja palīdzību izvēlas nepieciešamos materiālus un to 
apstrādes instrumentus. 
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Testēšana
Spēli vairākkārt testē, lai pārbaudītu, vai tā atbilst paredzētajām funkcijām. Skolēns izvēlas 
testēšanas veidus atbilstoši sākotnējai iecerei un pārbauda, piemēram, laukuma izmēru un 
tā atbilstību spēlētāju skaitam, piemēram, vai ap spēles laukumu var izvietoties visi spēlētāji. 

Ieviešana
Skolēns pastāsta citiem par savas spēles izstrādes procesu un galarezultātu. Skolēns izmē-
ģina spēlēt citu spēles. 

Papildiespējas 
Iespēja organizēt spēļu dienu, izmantojot izveidotās spēles. Spēles var nodot bibliotēkai, 
lai tās spēlētu arī citi.
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3.1. Kā dārzeņus 
un augļus šķiro, 

mazgā, mizo, skalo 
un un smalcina, lai 

pagatavotu salātus, 
uzkodas, dzērienus?

3.2. Kā stiprina kopā 
dažādus dabas 

materiālus?

3.3. Kā šuj ar rokām 
roku lelli?

3.4. Kā izstrādā spēli?

3.5. Projekts 
“Kā izgatavo mājokļa 

maketu un tā 
izklājumu?”

3.5. Projekts “Kā izgatavo mājokļa maketu un tā izklājumu?”  
Kopīgs temats ar vizuālo mākslu “Arhitektūra. Makets.  
Kā uzbūvēt māju, kas ir ērta tās iemītniekam?” 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 6 mācību stundas dizainā un tehnoloģijās (T) un 
16 mācību stundas vizuālajā mākslā (K). 

Temata apguves mērķis: gūt izpratni par trim nozīmīgākajiem mākslinieciskās izteik-
smes līdzekļiem, kas arhitektūru gan atšķir no citām mākslām, gan vieno ar tām, lai uzsvērtu, 
ka arhitektūra ir māksla. Iemācīties veidot 3D mājas maketu vai modeli, izmantojot izklā-
jumu un atkārtoti izmantotus materiālus un priekšmetus, lai attīstītu izpratni par lietu, telpu, 
ēku izmēru proporcijām. 



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

87© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Trīs nozīmīgākie mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi arhitektūrā ir ritms, apjoms, telpa 
(K.Li.1.).

• Arhitektūra atbilst tās lietotāju dzīvesveidam (K.Li.3.).
• Izmantojot divdimensionālus izklājumus, var izveidot telpiskus trīsdimensionālus 

objektus (T.Li.1.).
• Rūpējoties par dabu, domājot par pasaules ilgtspējīgu attīstību, darbus var veidot 

no atkārtoti izmantojamiem materiāliem (T.Li.3.).
• Izmantojot sastiprināšanai atbilstošu līmi/līmlenti, veidojas kvalitatīvāks produkts 

(T.Li.2.).
• Piemērotas detaļas un krāsu saskaņa padara produktu pievilcīgāku (K.Li.1.).
• Dokumentējot sava praktiskā darba procesu un rezultātu, var saskatīt veiksmes 

un nepieciešamos uzlabojumus (T.Li.2.).

• Atšķir mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus arhitektūrā – ritmu, apjomu, telpu – 
un kombinē tos. (K.3.1.2.; K.3.3.2.; T.3.2.9.2.)

• Skatās, vēro, saviem vārdiem skaidro arhitektūras darba galvenās pazīmes.  
(K.3.1.1.; T.3.2.9.2.; T.3.2.7.1.)

• Personificē priekšmetu, raksturo to un risina tā konkrētās vajadzības.  
(K.3.2.1.; T.3.1.1.2.; T.9.2.9.1.; T.3.2.9.2.)

• Modelē un maketē telpisku darbu no kartona vai koka elementiem.  
(K.3.3.1.; T.3.2.7.2.; T.3.2.9.3.)

• Mācās sadarboties grupā, sadalīt pienākumus, izvērtēt savas un klasesbiedru idejas, 
izvēlēties piemērotāko vai arī plānot darbus un strādāt patstāvīgi. (T.3.1.1.3.)

• Samazina/palielina gatavu izklājumu konkrēta projekta realizēšanai.  
(T.3.1.3.2.; T.3.1.3.1.; T.3.2.9.2.)

• Veido nepieciešamo materiālu un instrumentu sarakstu. (T.3.1.1.3.; T.3.1.3.1.)
• Plāno darbus un izvērtē paveikto, izmantojot projekta dienasgrāmatu. (T.3.1.3.1.)
• Veido mājas maketu no izklājuma vai atkārtoti izmantotām lietām pēc parauga vai 

idejas. (T.3.2.1.3.; T.3.2.9.1.)
• Izvēlas piemērotu līmi/līmlenti, lai sastiprinātu maketa detaļas. (T.3.2.1.2.; T.3.3.3.7.)
• Papildina izveidoto maketu ar piemērotām detaļām, krāsām. (T.3.2.1.3.)
• Prezentē radītos izstrādājumus. (T.3.1.5.1.)
• Mācās novērtēt savu un grupas darbu un izvērtēt sasniegto rezultātu, nosaucot 

nepieciešamos uzlabojumus. (T.3.1.4.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Atšķir mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus arhitektūrā, zina trīs nozīmīgākos un 
kombinē tos (K.3.1.2.), raksturo un risina mājokļa iedzīvotāja vajadzības (T.3.1.1.2.), 
modelē tā dzīvesveidam atbilstošu mājokli no kartona un koka elementiem, atkārtoti 
izmantotiem materiāliem, lietojot arī izklājumu (K.3.3.1.; K.3.3.2.; T.3.2.1.3.; T.3.2.1.3.; 
T.3.3.2.1.; T.3.2.9.3.), prezentē to. (K.3.2.2.; K.3.2.3.; T.3.1.5.1.) 

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, pārdomāti 
izvēloties atbilstošāko materiālu nepieciešamajā daudzumā. (Tikums – atbildība, 
vērtība – darba tikums, daba)

• Attīsta ieradumu apgūto pielietot jaunās dzīves situācijās, lietojot dizaina procesu 
(domāšanu) mājas maketa radīšanā. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: ritms, apjoms, telpa, makets, izklājums, mājoklis, arhitektūra, projektēt, modelēt, maketēt.
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Temata apguves norise 

Arhitektūra, 
tās mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļi 

(K) Lekcija/diskusija:
• skolēns aplūko attēlus un iepazīstas ar dzīvu būtņu mājokļiem, to daudzveidību, piemēram, dažādas ligzdas. Saruna, kāpēc mājokļi ir atšķirīgi, 

to saistība ar putnu dzīvesveidu, izskatu, vajadzībām. Salīdzinājums ar cilvēkiem un viņu mājokļiem;
• skolotājs rāda slīdrādē katra mākslinieciskās izteiksmes līdzekļa (ritms, apjoms, telpa) piemērus. Skolotājs aicina skolēnus paust sajūtas,  

ko raisa slaidos redzamais. Lūdz tās attēlot.

Mājokļa izklājums (T) Skolēns vingrinās, gatavojot mājokli pēc dota izklājuma, kurš jāsamazina vai jāpalielina.

(T) Skolēns izvērtē savu sniegumu pēc kritērijiem un reflektē par to, kur un kā var izmantot izklājumu.

Iepazīšanās ar projektu 
un darba plānošana

(T) Uzzina, kāda ir projekta tēma, mērķis, sasniedzamais rezultāts un izpildes termiņš.

(T) Veido grupas, mācās sadarboties, sadalīt pienākumus vai arī gatavojas projektu realizēt patstāvīgi.

(K) Katra grupa izvēlas iemītnieku vai izlozē to no skolotāja iepriekš sagatavotiem sadzīves priekšmetiem (nav vēlama rotaļlieta, kas līdzīga 
dzīvai radībai, piemēram, zaķis vai lelle).

(K) Katra grupa saņem anketu – izdomā iemītnieka raksturojumu un aizpilda anketu.

(K) Skicē un modelē iemītnieka raksturam un dzīvesveidam atbilstošu mājokli, kura arhitektūrā izmantots ritms, apjoms, telpa.

(T) Uzsāk veidot projekta dienasgrāmatu.

(T) Plāno nepieciešamos materiālus, instrumentus un projekta realizācijas soļus.

Projekta realizēšana, 
prezentācija un 
izvērtējums

(T) Īsteno izplānoto risinājumu, regulāri veic ierakstus projekta dienasgrāmatā, lai dokumentētu darba procesu un to vēlāk izmantotu izvērtēšanā.

(K) Patstāvīgi vai grupās maketē mājokļa modeli no kartona un koka elementiem, atkārtoti izmantotiem materiāliem, lietojot arī izklājumu: izvēlas 
piemērotu līmi/līmlenti, lai sastiprinātu maketa detaļas; krāso izveidoto mājas maketu, papildina to ar atbilstošām detaļām. Nostiprina pie kartona 
pamatnes. Ievieto maketā iemītnieku.

(T) Prezentē radītos izstrādājumus, pamatojot, kā risinātas konkrētā iemītnieka vajadzības.

(T) Papildina projekta dienasgrāmatu, izvērtējot tajā savu darbu un papildinot ar komentāriem.

(T) Vērtē pēc noteiktiem kritērijiem procesu un rezultātu.

(T) Izsaka vismaz vienu priekšlikumu, kā uzlabot izstrādājumu.
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Skolēnu grupai: dažādu veidu papīrs – biezs kartons pamatnei, krāsainais kartons, aplikāciju 
papīrs, zīmēšanas papīrs u .c. (atbilstoši skolēnu iecerei) vai dažāda izmēra kartona kastes, 
rullīši vai vismaz 100 koka elementu (špateles, saldējuma vai kafijas kociņi, ēdamrīki, irbulīši, 
iesmiņi, zobu bakstāmie kociņi), knaģi, tapas, putukartons, auklas un stieples, līmlente.

Darba piederumi 
Demonstrēšanai: maketēšanas nazis. 
Skolēnu grupai: līmes pistole ar līmes patronām, paliktnis, knaibles, dārza šķēres, otas, krāsu 
zīmuļi, metāla lineāli, maketēšanas vai kancelejas nazis, PVA līme. 

Mācību vide
Dators, projektors.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – šablonu paraugi; attēli, video materiāli, uzskates līdzekļi. 
www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv (meklēt 2017. gada 24. novembris, 18. oktobris, 
2016. gada 21. septembris, 10. marts).
www.printcolorfun.com; www.thetoymaker.com; www.krokotak.com; (meklēt pēc atslēg-
vārdiem, piemēram, printable forlding house, habitat house, paper house, 3d paper house, toy 
box house).
www.youtube.com; www.wikihow.com (meklēt pēc atslēgvārdiem, piemēram, popsicle stick 
house). 

Starppriekšmetu saikne

Matemātika 3.4. Kā veido plānu?  
Kā veido telpiskus modeļus?

Matemātikā skolēns 1. semestra beigās ir apguvis, ka telpiskas figūras (taisnstūra paralēlskaldni, piramīdu, cilindru, konusu) var izveidot no 
plaknes figūrām, tās salokot un salīmējot (no izklājuma). Matemātikā skolēns vingrinās locīt no izklājumiem telpiskas figūras, bet dizainā un 
tehnoloģijās lieto apgūtās prasmes. 

Vizuālā māksla 3.5. Arhitektūra. 
Makets. Kā uzbūvēt māju, 
kas ir ērta tās iemītniekam? 

Tematu par dažādu dzīvu būtņu mājokļu veidiem, kā arī par arhitektūras izteiksmes līdzekļiem skolēns apgūst vizuālajā mākslā, savukārt 
dizainā un tehnoloģijās skolēns izmanto matemātikā apgūtās prasmes par izklājumiem un vingrinās mājas izklājuma radošā izmantošanā. 
Turpmāk projektu realizē vai nu dizaina un tehnoloģiju, vai arī vizuālās mākslas stundās.
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Tiek uzsvērts, ka jebkura arhitektūras celtne ir paredzēta kādas iedzīvotāju grupas vaja-
dzību apmierināšanai.

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Papildiespēja – pēc anketas aizpildīšanas skolēnu grupas samainās ar aizpildītajām anke-
tām. Katra grupa darina mājokļa maketu citas grupas aprakstītajam iemītniekam. 

Izstrāde
Projektu veic individuāli vai sadarbojoties grupās. Noslēguma radošajā darbā ieteicams 
iekļaut izklājuma izmantošanu, piemēram, veidojot konusveida torņa smaili. 

Vērtēšana
Vērtēšanas procesā pirmo reizi mācās izmantot dizaina dienasgrāmatu, tajā aprakstīto pro-
jekta norisi, tādā veidā gūstot izpratni par dizaina dienasgrāmatas un procesa dokumentē-
šanas jēgu. 

Papildiespējas 
Dodoties mācību ekskursijā uz kādu muzeju, pievērst uzmanību apskatei izstādītajiem ēku 
maketiem. 



4. klase
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4.1. Kā tamborē (vai filcē) 
telpiskus tekstila objektus?

4.2. Kā atlej veidnē dažādu 
materiālu izstrādājumus?

4.3. Kā zāģē, slīpē un urbj 
apaļkoka lietas no masīvā 

kokmateriāla?

4.4. Kā lieto garšvielas  
vārītu un ceptu olu ēdienu 

pagatavošanā?

4.1. Kā tamborē (vai filcē) telpiskus tekstila objektus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: praktiski apgūt tamborēšanas tehniku, gūstot pieredzi par 
tehnoloģisko procesu, sākot ar gaisa cilpiņu un dažādu rakstu tamborēšanu un beidzot 
ar pēdējās cilpas nostiprināšanu un dažādu detaļu satamborēšanu vai sašūšanu, lai radītu 
telpiskus izstrādājumus no četrstūriem. 
Apgūt dizaina procesa posmus – stratēģiju ideju radīšanai grupā – un lietot 3D modeli 
izstrādājuma modelēšanai, lai izplānotu tā realizāciju.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Tamborēta priekšmeta skice un modelis noder, lai labāk izplānotu un vizualizētu 
galarezultātu (T.Li.1.).

• Tamborētus telpiskus priekšmetus veido, savienojot divdimensionāla laukuma malas 
(sašujot, satamborējot, sapogājot u. tml.) (T.Li.2.).

• Ideju radīšanai cilvēku grupā lieto stratēģiju “631” (T.Li.1.).

• Lieto stratēģiju “6 3 1” ideju radīšanai grupā. (T.6.1.2.1.)
• Tamborē četrstūrus ar īsajiem stabiņiem ar taisnām malām. (T.6.2.1.2.)
• Veido telpisku tekstilizstrādājumu, dažādos veidos veidojot ģeometriskas formas, 

piemēram, šujot ar dažādiem dūrieniem un satamborējot. (T.6.2.1.3.)
• Veido trīsdimensionālu papīra modeli. (T.6.1.2.2.)
• Izveido savu darba plānu pēc dotā parauga. (T.6.1.3.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Izmanto pēc savas skices gatavotu modeli, lai radītu izstrādājuma izgatavošanas plānu. 
(T.6.1.3.1.)

• Patstāvīgi tamborē telpisku izstrādājumu, izmantojot vairākus rakstus. (T.6.1.3.3.)
• Izveidotā trīsdimensionālā papīra modeļa un tamborētā izstrādājuma fotogrāfijas 

lieto darba procesa izvērtēšanā. (T.6.1.4.3.)

• Attīsta ieradumu kļūdas uztvert kā iespēju izaugsmei, mācās izmantot trīsdimensionālu 
papīra modeli sava izstrādājuma (galarezultāta) prognozēšanai, plānošanai, uzlabošanai. 
(Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu lietpratīgi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
iespējas un sava darba izvērtēšanā izmantot darba procesā uzņemtus fotoattēlus – 
papīra modeli un uztamborēto izstrādājumu. (Tikums – gudrība,  
vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu radīt jaunus risinājumus, apgūstot un lietojot ideju radīšanas 
stratēģiju “631”. (Tikums – drosme, vērtība – brīvība)

Jēdzieni: modelis, īsais stabiņš, gludais raksts, rievotais raksts, svītru raksts, kārta.
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Temata apguves norise 

Tamborēšanas tehnikas 
apguve

• Aplūko gatavus tamborētus izstrādājumus; mācās atšķirt tamborētu izstrādājumu no citā veidā izgatavota darba, sagrupējot izstrādājumus  
pēc to radīšanā izmantotajām tehnikām (šūts, tamborēts, filcēts, adīts).

• Attēlos un tehniskajos zīmējumos izpēta tamborēšanas procesa posmus, lai atcerētos, ka tamborēšana sastāv no pīnītes, raksta tamborēšanas 
un noraukuma.

• Lai vingrinātos, tamborē gludajā rakstā ar īsajiem stabiņiem taisnstūri (no kā pēc tam var izgatavot rotaļlietu – putnu, ko izmantot mūzikas  
un sporta nodarbībās); 
1) mācās tamborēt rakstu ar taisnām malām;
2) mācās pabeigt tamborējumu, caur pēdējo cilpu izvelkot nogriezto pavedienu un ielokot tā galu; 
3) mācās sašūt tamborējumu ar slīpo pārmalu dūrienu vai satamborēt, lai radītu telpisku objektu. 

• Reflektē par to, kā izdevās apgūt tamborēšanu, izmantojot snieguma līmeņu aprakstu.

Ideju radīšanas 
metodes apgūšana

• Uzzīmē sava tamborētā izstrādājuma skici, piemēram, rotaļlietu, skaņu rīku – grabuli, galda vai telpas dekoru u. tml.
• Mācās ideju radīšanas metodi “631” un, to izmanto, lai grupā uzlabotu katra skolēna uzzīmēto skici no četrstūriem veidotam telpiskam 

tamborētam izstrādājumam.

Darba plānošana, 
izmantojot papīra 
modeli (prototipu)

• Lai patstāvīgi tamborētu paša izdomātu telpisku izstrādājumu, vispirms izpēta kāda tamborēta izstrādājuma instrukciju un līdzīgi rīkojas, plānojot 
savu darbu: vispirms no papīra vai kartona izveido skices 3D modeli (prototipu), lai pārliecinātos par izstrādājuma izmēru, detaļu proporcijām 
un to, kā izskatīsies galarezultāts; to nofotografē un ievieto Word dokumentā; izjauc, lai izmērītu katras detaļas lielumu un izveido darba plānu – 
instrukciju pēc dotā parauga. Ja nepieciešams, maina kādas detaļas izmēru vai formu.

• Izmanto skolēna nofotografētos modeļus, lai pārrunātu, cik dažādas telpiskas formas var iegūt no četrstūriem, trijstūriem un cilindriem.

Izstrāde un 
tehnoloģiskā 
procesa un rezultāta 
izvērtēšana

• Soli pa solim īsteno savu plānu – tamborē paša izdomāto izstrādājumu. Galarezultātu nofotografē un iekopē Word dokumentā blakus papīra modeļa 
attēlam. Attēlus izmanto darba izvērtēšanas procesā.

• Mācās novērtēt, cik oriģināls, neparasts un atšķirīgs ir izstrādājums; cik lielā mērā tas līdzinās skicei un papīra modelim, tā gūstot dziļāku izpratni 
par skiču un modeļu nepieciešamību darba procesā.

• Izmantojot snieguma līmeņu aprakstu, reflektē, kā izdevās apgūt tamborēšanu. Secina, vai ir vērojama izaugsme.
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: rupja dzija.
Katram skolēnam: dzija vairākās krāsās, materiāls pildījumam (vilnas kārsums, sintapons, 
griķi u. tml.), pogas ar kājiņu, diegs; A4 papīrs vai kartons, līmlente.

Darba piederumi 
Demonstrēšanai: tamboradata, lāpāmadata.
Katram skolēnam: tamboradata (nr. 2,5 vai lielāka), lāpāmadata, šujamadata, šķēres; lineāls; 
krāsu zīmuļi vai flomāsteri skicēšanai; viedierīce fotografēšanai, word dokumenta izveidei 
un lietošanai.

Mācību vide
Dizaina kabinets. 

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – tekstildarbu paraugi; attēli ar tamborētiem izstrādājumiem, tehniskajiem 
zīmējumiem.

Starppriekšmetu saikne 

Mūzika 4.2. Daba folklorā, dziesmās un 
instrumentālajā mūzikā ” (K.6.4.3.; K.6.4.2.; K.6.4.4.; 
K.6.2.2.; K.6.2.3.; K.6.2.1.; K.6.1.4.; K.6.1.5.; K.6.1.6.).

Mūzikā skolēns radošās idejas – skaņu gleznas, ainavas – radīšanai un realizācijai konkrētā – rondo – formā un tās 
atskaņošanai patstāvīgi izvēlas tekstu, melodiju, instrumentāriju un grupas atbilstoši savām interesēm un spējām vai 
skolotāja piedāvātajam. Savas idejas realizēšanā mūzikā skolēns var iesaistīt dizainā un tehnoloģijās darinātos putnus.

Datorika 4.2. Kā apstrādā attēlus un izmanto 
digitālas ierīces attēla/video iegūšanai 
un demonstrēšanai? (T.6.2.4.6.; T.6.2.4.5.; T.6.1.4.3.; 
T.6.1.4.1.)

Datorikā skolēns fotografē un/vai filmē izvēlēto objektu, piemēram, dizainā un tehnoloģijās tamborēto putnu, un 
demonstrē citiem. Mācās digitāli apstrādāt nofotografēto un/vai nofilmēto materiālu. Datorikā skolēni grupās izdomā 
vairākus objektus, apvieno ar tekstu, lai izveidotu informatīvu (reklāmas) materiālu par nofotografētajiem produktiem. 
Šos tematus abos priekšmetos var mācīt arī kā kopīgo tematu. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi. 

Ideju 

un pilnveide

Vērtēšana
Snieguma līmeņa aprakstu, kurā akcentēts tamborēšanas tehnoloģiskais process (pīnīte, 
raksts, noraukums), izmanto gan temata sākumā, kad skolēns tikko iemācījies tamborēt, gan 
temata beigās, kad ir pabeidzis tamborēt savu radošo darbu, lai pats secinātu, vai temata 
apguves laikā ir vērojama izaugsme. Katrā izvērtēšanas reizē izmanto citu krāsu vai simbolu, 
lai atzīmētu savu snieguma līmeni.
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4.1. Kā tamborē (vai filcē) 
telpiskus tekstila objektus?

4.2. Kā atlej veidnē dažādu 
materiālu izstrādājumus?

4.3. Kā zāģē, slīpē un urbj 
apaļkoka lietas no masīvā 

kokmateriāla? 

4.4. Kā lieto garšvielas 
vārītu un ceptu olu ēdienu 

pagatavošanā?

4.2. Kā atlej veidnē dažādu materiālu izstrādājumus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 4 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: iemācīties izveidot izstrādājumu, kas atliets veidnē, un 
izprast dažādu formu objektu veidošanas principu – materiāla atliešanu veidnē, kas ir 
pamatā daudzu produktu un detaļu ražošanai rūpniecībā un izmantošanai inženierzinātnēs.

 

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Izmantojot veidnes, var iegūt konkrētas formas izstrādājumu (T.Li.3.).
• Instrukciju var izmantot, tajā mainot parametrus (materiālus, instrumentus, izmērus 

u. c.), pielāgojot to savai idejai, bet ievērojot norādīto darbību secību (T.Li.1.).
• Veidnes izmanto dažādās nozarēs – rūpniecībā, pārtikas ražošanā u. c., lai iegūtu 

dažādas detaļas un izstrādājumus (T.Li.3.).
• Sveces izgatavošanai noder dažādi vairs neizmantojami materiāli – sveču gali, 

pusdegušas sveces, krītiņi (T.Li.2.).
• Sveces var dažādot, pievienojot dažādus materiālus un vielas, kas maina to īpašības 

(smaržu, izskatu) (T.Li.2.).

• Sagatavo nepieciešamos materiālus un instrumentus, kas minēti instrukcijā. (T.6.2.1.1.) 
• Pielāgo savām vajadzībām dotu instrukciju. (T.6.1.3.2.)
• Ar skolotāja palīdzību lej sveci. (T.6.3.4.3.)
• Eksperimentē ar dažādiem papildmateriāliem sveces rotāšanai. (T.6.2.1.1.)
• Izvērtē savu sveci pēc dotiem kritērijiem un darba procesu pēc atbilstības instrukcijai. 

(T.6.1.4.3.) 
• Skaidro saviem vārdiem vienkāršus ražošanas procesus. (T.6.3.4.2.) 

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Pēc dotas instrukcijas, mainot tās parametrus, izgatavo sveci, ievērojot ilgtspējības 
principus (T.6.1.3.2.; T.6.2.1.3.).

Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, sveču izgatavošanā 
izmanto sveču galus, vairs neizmantojamus krītiņus un citus līdzīgus materiālus. 
(Tikums – atbildība, vērtība – daba)

Jēdzieni: veidne, dakts, parafīns.
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Temata apguves norise

Izstrādājumi, 
kas veidoti noteiktā 
formā

• Diskutē, kuras darbības jāveic, lai veidotu izstrādājuma formu un kuras tehnikas jau ir apgūtas. 
• Nosauc ikdienā lietojamas veidnes, ko izmanto, lai izgatavotu konkrētas formas priekšmetus (cepumu formas, smilšu formas, ledus formas, 

kūku formas u. tml.) un kā atšķiras dažādu veidņu izmantošana.  
• Iepazīstas ar instrukciju un pārrunā, kā lej sveces.

Sagatavošanās 
darbam

• Sagatavo veidni, degli, parafīnu (neizlietoti sveču gali, izdegušu sveču parafīns u. c.), materiālus krāsošanai (vaska krītiņi, pārtikas krāsviela 
vai lūpukrāsa) un rotāšanas elementus (ziedlapas, gliemežvāki, akmentiņi). 

• Izmantojot instrukciju un, ja nepieciešams, mainot tās parametrus, katrs skolēns sagatavo veidni svecei – no atbilstoša papīra izveido konusveida 
formu, kurā ievieto degļa diegu. 

• Izvēlas sveces augstumu un nogriež konusu vēlamajā augstumā. Nostiprina konusa šaurāko galu, lai sveču masa neizlītu, atstāj dakts galu ārā, 
bet platākajā galā to piesien pie zīmuļa, kas atbalstīts pret konusa malām. Ievieto formu stabilā statīvā.

Sveču liešana • Ar skolotāja palīdzību katrs skolēns lej sveci (izkausēto parafīnu lej nostiprinātajā veidnē), ievērojot drošības noteikumus (aizsarglīdzekļu 
izmantošana, darbs pie plīts un ar instrumentiem). 

• Eksperimentējot ar krāsām, dažādām eļļām un smaržvielām, izveido sveci. 
• Kad masa sacietējusi, sveci rotā, izvēloties iepriekš apgūtas tehnikas.

Izvērtēšana • Pārrunā sakarību starp veidni un izstrādājuma formu.
• Izvērtē izgatavoto sveci un darba procesu pēc atbilstības instrukcijai.
• Rada idejas, kur vēl izmanto atliešanu kā darbību produkta formas ieguvei (pārtikā, celtniecībā u.c.).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: sveču masa, izdegušu sveču gali, krāsošanai – vaska krītiņi, lūpukrāsa, 
pārtikas krāsviela u. tml., papīrs (ar vaskotu pārklājumu), dakts.
Katram skolēnam: sveču masa, izdegušu sveču gali, krāsošanai – vaska krītiņi, lūpukrāsa, 
pārtikas krāsviela u. tml., papīrs (ar vaskotu pārklājumu), dakts, rotāšanas elementi (gliemež-
vāki, mazi akmentiņi, salvetes dekupāžai u. c.). 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: trauks sveces formas nostiprināšanai, līmlente, kancelejas nazis, šķēres. 
Skolēnu grupai: katls, bļoda, knaibles, viens vai vairāki metāla trauki parafīna kausēšanai, 
viens vai vairāki virtuves cimdi, dekupāžas līme svecēm un ota. 

Mācību vide
Dizaina kabinets, mācību virtuve. 

Citi ieteicamie resursi 
www.youtube.com (meklēt pēc atslēgvārdiem, piemēram, How It’s Made - Cast Iron Cookware). 
www.svecudarbnīca.lv (meklēt pēc atslēgvārdiem, piemēram, padomi sveču liešanā). 
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Starppriekšmetu saikne 

Dabaszinības, 3. klase Aktualizē dabaszinībās apgūto par vielu stāvokļiem un to, kā viela, arī vairākas reizes mainot stāvokli, nezaudē sastāvu vai īpašības.

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Skolēni jau pirmsskolā ir darbojušies ar dažādām veidnēm. Svarīgi sarunāties par to, kādi 
procesi notiek, strādājot ar dažādām veidnēm, – ar cepumu formu no mīklas izspiež kon-
krētu veidolu, jo mīkla ir pietiekami cieta, kūku formā ielej šķidru mīklu, kas temperatūras 
ietekmē sacietē līdzīgi kā veidojas ledus, ielejot ūdeni formā, kur tas ledusskapī sacietē 
(augsta un zema temperatūra). Šādi viela maina stāvokli. Smilšu formās ieber smiltis, un tās 
ieņem noteiktu formu, taču smiltīm jābūt mitrām, lai tās turētos kopā. Pārrunā, kā un kāpēc 
atšķiras cepumu formas no kūku formām. 

Izstrāde
Saistībā ar vielu stāvokļa maiņu var aktualizēt, ka vielas uzbūve nemainās, lai gan sveču 
masa maina formu no cietas uz šķidru un atkal uz cietu. Skolēns seko līdzi instrukcijai un 
pielāgo to pēc savām vajadzībām. Pastiprināta uzmanība jāvelta tieši drošības noteikumu 
ievērošanai un skolēna darbībām, jo parafīnu kausē traukā ūdens peldē. Drošībai jāizmanto 
knaibles un biezi cimdi, ar ko turēt trauku, kurā izkausēta sveču masa.

Sveču krāsošanai iespējams izmantot vecus krītiņus, taču jāpārliecinās, ka izvēlēti vaska 
krītiņi, jo citi nekusīs. Sveču masas atlikumus un ūdeni, kurā kausēta sveču masa, nedrīkst 
liet izlietnē, jo tas var bojāt kanalizāciju – ūdens jāizlej citviet. No sveču masas var atkārtoti 
izveidot sveces.
Formas stabilai novietošanai var izmantot trauku, glāzi, plastmasas pudeli ar nogrieztu galu, 
smilšu kasti u. tml.

Papildiespējas 
Iespējams kopā ar skolēniem apmeklēt sveču meistardarbnīcu vai uzaicināt http://svecudarb
nica.lv darbiniekus ar meistarklasi uz skolu.
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4.1. Kā tamborē (vai filcē) 
telpiskus tekstila objektus?

4.2. Kā atlej veidnē dažādu 
materiālu izstrādājumus?

4.3. Kā zāģē, slīpē un urbj 
apaļkoka lietas no masīvā 

kokmateriāla?

4.4. Kā lieto garšvielas 
vārītu un ceptu olu ēdienu 

pagatavošanā?

4.3. Kā zāģē, slīpē un urbj apaļkoka lietas no masīvā kokmateriāla?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: iepazīt kokapstrādes darbnīcas iekārtojumu un drošības 
noteikumus tajā. Apgūt pamatprasmes kokapstrādē. Mācīties lietot kokapstrādes instru-
mentus atbilstoši to pielietojumam. Iepazīt kokmateriālu kā izejmateriālu lietu radīšanai. 
Apzināties savas individuālās īpašības un prasmju ierobežojumus, izvēloties sev piemērotu 
darba apjomu. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Kokmateriāla īpašības atklājas, veicot apstrādi ar rokas un elektriskajiem kokapstrādes 
instrumentiem (T.Li.1.; T.Li.2.). 

• Katram kokapstrādes instrumentam ir savs pielietojums, ar ko veidot konkrētu 
izstrādājuma īpašību (T.Li.2.). 

• Apgūtās prasmes strādāt ar instrumentiem ļauj radīt idejas jauniem risinājumiem 
(T.Li.1.). 

• Kokapstrādes darbnīcā ir svarīgi ievērot drošības noteikumus un atstāt pēc sevis 
sakārtotu darba vidi (T.Li.3.). 

• Kokmateriālu var skaldīt, plēst, griezt ar nazi, zāģēt ar zāģi, slīpēt ar smilšpapīru, sadalīt 
un savienot daudzveidīgās formās, izmantojot tapošanu, līmēšanu, naglošanu (T.Li.2.). 

• Darbs ir jāplāno, lai paredzētu nepieciešamos instrumentus, palīgmateriālus, 
izejmateriālus, kā arī darbību secību (T.Li.1.). 

• Savā apkārtnē atpazīst no koksnes izgatavotus izstrādājumus. (T.6.1.1.1.)
• Plāno izstrādājuma izgatavošanas darba soļus un veido vienkāršas skices. (T.6.1.2.2.; 

T.6.1.3.1.)
• Atbilstoši savam plānam īsteno ieceri. (T.6.1.3.3.)
• Savieno koka detaļas, izmantojot tapošanu, līmēšanu, naglošanu. (T.6.2.1.1.)
• Vērtē savu izstrādājumu atbilstoši dotajiem kritērijiem. (T.6.1.4.3.)
• Patstāvīgi prezentē izstrādāto risinājumu. (T.6.1.5.1.)
• Apstrādā kokmateriālu ar dažādiem instrumentiem un paņēmieniem, ievērojot 

drošības nosacījumus. (T.6.2.1.1.; T.6.2.1.2.; T.6.3.3.2.)
• Uztur tīru un aiz sevis sakārto darba vidi. (T.6.3.3.1.)
• Izvērtē sev pieejamos resursus, to skaitā esošās prasmes, lai plānotu darba uzdevumu 

un apjomu.

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Prot veikt darbības ar vienkāršiem rokas un elektriskajiem instrumentiem un ierīcēm. 
Izvēlas piemērotākos materiālus un tehnoloģiju sava dizaina risinājumu izstrādē 
(T.6.1.1.3.).

• Darbojas atbildīgi un cieņpilni pret citiem, aiz sevis atstājot sakārtotu darba vietu. 
(Tikums – atbildība, vērtība – cieņa)

• Darbojas atbildīgi un ilgtspējīgi, ievērojot instrumentu (zāģa, vīles, urbja) lietošanas 
un uzglabāšanas noteikumus. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

• Ievēro darba drošību, izmanto piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības 
līdzekļus. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: apaļkoks, šķērszāģis, sīkzobu zāģis, līmspīles, urbis, vīle, smilšpapīrs, stūrenis.
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Temata apguves norise

Materiāla iepazīšana • Iepazīstas ar kokapstrādes darbnīcas iekārtojumu (darbagaldi, instrumentu novietojums) un darba drošības noteikumiem (ugunsdrošība, darbs 
ar instrumentiem, iekšējā kārtība, individuālie aizsardzības līdzekļi), praktiski veic uzdevumus ar kokapstrādes instrumentiem (zāģē, vīlē, slīpē, urbj). 
Mācās atšķirt instrumentus no izejmateriāliem, palīgmateriāliem un skaidro to atšķirības. 

• Aplūko dažādus izstrādājumus telpā un, meklējot izstrādājumus no koka, aktualizē koka izmantošanu. 
• Dodas ārvidē, ievāc dažādus kokus (zarus), ko izmantot vingrināšanās uzdevumiem.
• Salīdzina ievāktos materiālus, kā arī skolotāja piedāvātos zāģmateriālus pēc izskata (ir vai nav miza, kā to noņemt).
• Vingrināšanās uzdevumos apstrādā kokmateriālus, izmantojot kokapstrādes instrumentus (zāģi, aizzīmēšanas instrumentus, vīles, slīpēšanas 

piederumus, urbi), pēta katra instrumenta ietekmi uz dažādiem kokmateriāliem. Pārrunā kokmateriālu īpašības, kas atklājas, veicot to apstrādi 
ar kokapstrādes instrumentiem.

Darba plānošana • Pēta piedāvāto izstrādājumu pazīmes, lai izvērtētu nepieciešamos resursus, to skaitā savu ieguldīto darbu. Rada idejas un skicē izstrādājumus,  
parādot to formas un detaļu savienošanas veidus. 

• Veido izstrādājuma izgatavošanas pamācību, plānojot nepieciešamos materiālus (izvēlas konkrētam mērķim atbilstošākos dabas materiālus), 
instrumentus, savienojuma veidu (līmēšana, urbšana un savienošana ar auklu), paredz produkta izstrādes posmus.

Produkta izstrāde • Skolēns sakārto darba vietu atbilstoši veicamajiem uzdevumiem. Sekojot savam darba plānam, praktiski īsteno iecerēto ideju (aizzīmē kokmateriālu, 
nostiprina darbagaldā, sadala, apstrādā, savieno atbilstoši izvēlētajam veidam). 

• Uztur kārtību un pēc darba sakārto savu darba vietu (novieto instrumentus paredzētajās vietās, saslauka radītos koksnes atkritumus, novieto 
tos paredzētā vietā, notīra putekļus no darba apģērba un novieto apģērbu paredzētajā vietā, nomazgā rokas).

Prezentācija • Saviem vārdiem paskaidro, kādiem nolūkiem izmantos radīto produktu. Salīdzina skici ar galarezultātu, skaidro atšķirības, kas radušās procesā  
un kādu iemeslu dēļ (izvēlētā tehnika, paša ieguldītais darbs un prasmju līmenis). 

• Vērtē procesu pēc noteiktiem kritērijiem (atbilstība skicei, darba izveide un izpilde, darbs ar instrumentiem, darba kultūra, izstrādājuma kvalitāte).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: kokapstrādes rokas instrumenti, Latvijas koku paraugi, zāģmateriālu 
paraugi.
Katram skolēnam: apaļkoka sagataves, ievāktie dabas materiāli.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: kokapstrādes rokas instrumenti.

Mācību vide
Dizaina kabinets, darbnīca.
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Skolotājam jāņem vērā, ka bērza koksne un bērza saplāksnis apstrādes procesā var izraisīt 
skolēnam alerģijas (polinozes jeb siena drudža) uzliesmojumu.

Vajadzību un iespēju apzināšana šajā tematā ir akcentēta kā skolēna spēja apzināties savas 
iespējas – prasmes, ko skolēns prot un laiks, ko skolēns patērē konkrētu darbību veikšanai. 
Skolēnam, plānojot darbu, ir jāņem vērā savs prasmju līmenis, kā arī darbam atvēlētais laiks.

Plānošanā skolēns izmanto veidlapu “Pamācība”, kur skicē plānoto izstrādājumu, sastāda 
nepieciešamo materiālu un instrumentu sarakstu, kā arī plāno darba gaitu pa soļiem, tā no 
stiprinot prasmi atšķirt izejmateriālus, palīgmateriālus un instrumentus. Pamācību izmanto 
kā pārbaudes rīku, lai skolēns pārliecinātos, ka katrai darbībai ir paredzēti atbilstošie ins-
trumenti. 

Izstrādes procesā jāraugās, lai skolēns ievērotu darba drošības un kārtības noteikumus. 
Jāaicina regulāri ieskatīties vērtēšanas kritērijos.
Darba drošībā ietilpst instrumentu un individuālās aizsardzības līdzekļu (respirators, ja slīpē 
ar slīpmašīnu, darba apģērbs, aizsargbrilles, ja urbj) droša lietošana un ugunsdrošības notei-
kumu (skaidu, citu koksnes atlikumu savākšana un atbrīvošanās no tiem), kā arī iekšējās 
kārtības noteikumu ievērošana (uzvedība kabinetā u. tml.).
Apgūstot urbšanu, viena no aktivitātēm var būt skolēnu savstarpēja sadarbība skolotāja 
uzraudzībā (skolēni palīdz cits citam). 
Ja skolēnam nav iespējams skolas apkārtnē ievākt dabas materiālus, šo uzdevumu var uzdot 
kā mājas darbu. 

Pirmie dabas materiāli tiek ievākti vingrināšanās uzdevumu veikšanai. Pēc to izpildes sko-
lēns plāno savu izstrādājumu un paredz, kādi materiāli jāmeklē, vai arī izmanto pieejamos 
materiālus. Tādā veidā iespējams gūt izpratni par to, ka kokmateriāls nav tik brīvi pieejams 
materiāls kā papīrs vai dzija, tāpēc kokmateriāla pieejamība ļoti ietekmē iespējamos risinā-
jumus. Var piedāvāt dažādu veidu ideju un materiālu mijiedarbību, piemēram, viens skolēns 
sāk ar ideju un piemeklē tās realizācijai konkrētus materiālus, otrs – apkopo informāciju par 
pieejamajiem materiāliem un tikai pēc tam rada ideju. 
Iepazīstot koksni kā materiālu, iespējams papildus apskatīt gadskārtas, zaru vietas, bojā-
jumus un novirzes no ideālas uzbūves, kas ietekmē koksnes kā izejmateriāla kvalitāti un 
izmantošanas iespējas. 

Papildiespējas
Ekskursijas laikā var savākt dažādus kokmateriālus, piemēram, no ūdens izskalotus, nokri-
tušus u. tml. zarus. 
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4.1. Kā tamborē (vai filcē) 
telpiskus tekstila objektus?

4.2. Kā atlej veidnē dažādu 
materiālu izstrādājumus?

4.3. Kā zāģē, slīpē un urbj 
apaļkoka lietas no masīvā 

kokmateriāla?

4.4. Kā lieto garšvielas 
vārītu un ceptu olu ēdienu 

pagatavošanā?

4.4. Kā lieto garšvielas vārītu un ceptu olu ēdienu pagatavošanā?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 7 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: iepazīties ar garšvielu izmantošanas iespējām ēdienu gata-
vošanā un iemācīties pagatavot ceptu un vārītu olu ēdienus ar dažādām garšvielām un 
piedevām.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Ola ir produkts, kuru plaši izmanto ēdienu gatavošanā (T.6.2.2.1.).
• Vārītas olas konsistence ir atkarīga no vārīšanas ilguma (T.6.2.2.1.).
• Garšvielu pievienošana var mainīt ēdiena garšu (T.6.2.2.2.).
• Rezultāts ir labāks, ja gatavo pēc receptes, paša vai kopīgi klasē izveidota plāna 

(T.6.2.2.3.).
• Lai izvairītos no saslimšanas ar salmonelozi, jāievēro tīrība, kārtība, produktu pareiza 

apstrāde (T.6.3.3.1.).

• Pēta olu izmantošanas iespējas. (T.6.2.2.1.)
• Salīdzina, kura ola ir svaigāka. (T.6.2.2.1.)
• Atšķir vārītu olu no nevārītas olas. (T.6.2.2.1.)
• Plāno ēdienu gatavošanas procesu. (T.6.1.3.1.)
• Eksperimentē ar garšvielām un pēta, kā garšvielu lietošana maina ēdiena garšu. 

(T.6.1.3.2.; T.6.2.2.2.)
• Mācās noformēt ēdienu. (T.6.2.2.4.)
• Strādā ar vienkāršākajām virtuves ierīcēm, izvēlas piemērotākās. (T.6.1.1.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Iepazīstas ar olu kā vērtīgu pārtikas produktu, izvēlas recepti un, gatavojot olu ēdienu 
komandā, eksperimentē ar garšvielām, noformē olu ēdienu pasniegšanai. Izvērtē darba 
procesu un galarezultātu (T.6.1.1.3.; T.6.1.3.2.; T.6.2.2.1.; T.6.2.2.3.; T.6.2.2.4.; T.6.3.3.1.). 

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, taupīgi un racionāli 
izmantojot pārtikas produktus. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

• Attīsta ieradumu sekmīgi darboties individuāli un komandā, pieņemt kopīgus lēmumus 
un izturēties toleranti pret atšķirīgo grupu darbā mācību virtuvē. (Tikums – savaldība, 
vērtība – cieņa)

• Attīsta ieradumu lietpratīgi un atbildīgi izmantot informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, pēta produktu izmantošanas iespējas un meklē ēdienu receptes. 
(Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu būt zinātkāram, ēdiena gatavošanas procesā lietot virtuves ierīces, 
tādējādi atvieglojot un paātrinot ēdiena gatavošanu. (Tikums – gudrība,  
vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: salmoneloze, garšvielas, cepts, vārīts, ēdiena noformēšana.
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Temata apguves norise

Olas uzturā • Aktualizē, kāpēc ola ir veselīgs produkts. Meklē atbildes uz jautājumu, kā vegānu uzturā tiek aizvietotas olas (uzturvielu ziņā un receptēs –  
līdzīga rezultāta panākšanai). Noskaidro, kas ir salmoneloze, kā izvairīties no saslimšanas.

• Mācās salīdzināt un noteikt, kura ola ir svaigāka.
• Mācās noteikt, kura ola ir vārīta, kura – svaiga.
• Noskaidro sakarību starp olu vārīšanas laiku un konsistenci.
• Meklē internetā, recepšu grāmatās, žurnālos dažādas receptes, kuru sastāvā ir olas, grupē pa ēdienu veidiem (salāti, zupas, otrie ēdieni, kūkas, 

cepumi u. c.), pievēršot uzmanību, vai izmantotas svaigas vai vārītas olas, izmantota visa ola, olas baltums vai dzeltenums, kuru putnu olas 
izmantotas, kādas darbības ar olām tiks veiktas ēdiena gatavošanas laikā. Iepazīstas ar paņēmieniem, kā atdalīt olas baltumu no dzeltenuma. 
Salīdzina iegūto informāciju.

• Sadalās grupās, izvēlas ēdienu receptes, kuru galvenā sastāvdaļa ir olas – pildītas olas, omlete ar piedevām.

Garšvielas uzturā • Iepazīstas ar garšvielu veidiem, izmantošanas iespējām (garšai, smaržai, kā krāsviela un ārstniecības līdzekļi) un ieteikumiem garšvielu apstrādei 
(malšana, grauzdēšana u. c.).

• Spriež, kuras garšvielas un kā lietot olu ēdienos.
• Sagatavojas darbam virtuvē. 
• Plāno savu darbu (nepieciešamie produkti, piederumi, veicamās darbības, to secība, pienākumu sadale). Pārrunā drošības un kārtības noteikumus 

virtuvē.

Ēdienu gatavošana • Mācās cept olas – vēršacis, olu kulteni, olas cepeškrāsnī (suflē trauciņos).
• Mācās vārīt olas – cik ilgi vārīt, ko darīt, ja pārvāra, kā pasniegt. Ieteicams pamēģināt vārīt olu bez čaumalas.
• Vērtē savas prasmes pēc snieguma līmeņa apraksta.
• Pārrunā, ar ko atšķiras ceptas un vārītas olas.
• Grupās gatavo pildītas olas pēc receptes.
• Eksperimentē, olu pildījuma masai pievienojot dažādas piedevas, garšvielas. Mācās noformēt pildītās olas ar īpaši sagrieztām sastāvdaļām.
• Grupās gatavo omletes pēc receptes ar dažādu dārzeņu piedevu.
• Noformē pagatavotos ēdienus.

Galda klāšana, 
degustēšana, 
vērtēšana, 
prezentēšana

• Klāj galdu, izmantojot pagatavotos ēdienus. 
• Prezentē, salīdzina un izvērtē pagatavotos olu ēdienus. 
• Novērtē garšvielu pievienošanas rezultātus.
• Izvērtē pagatavotos ēdienus no veselīga uztura viedokļa. 
• Vērtē savu darba procesu un rezultātu pēc snieguma līmeņa apraksta. Salīdzina ar iepriekš veikto prasmju izvērtējumu, secina, vai ir vērojama 

izaugsme un kas jādara, lai pilnveidotu savas prasmes. Skolotājs sniedz atgriezenisko saiti par ēdienu gatavošanas procesu un rezultātu 
(veiksmīgais, vēl pilnveidojamais un ierosinājumi turpmākajam darbam/“Paslavē, Pajautā, Piedāvā”).
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli
Skolēnu grupai: produkti izvēlēto ēdienu pagatavošanai (olas, dārzeņi, garšaugi, garšvielas 
u. c.).

Darba piederumi
Katram skolēnam: priekšauts, galvassega.
Skolēnu grupai: suflē trauciņi, cepampapīrs, putojamā slotiņa, panna, katls, lāpstiņa, bļodas, 
naži, dēlīši, galda piederumi, trauki galda klāšanai u. c.

Mācību vide
Mācību virtuve, dizaina kabinets.

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Temata sākumā būtiski noskaidrot, vai klasē ir vegāni un laktoveģetārieši. Ja ir, skolēni 
var veikt izpēti, kādi produkti ēdienu receptēs var aizvietot olas, piemēram, lai mīkla būtu 
nepieciešamā konsistencē, var izmantot banānu mīkstumu vai zirņu miltus; bezē var cept, 
olu vietā izmantojot aquafaba jeb pupiņūdeni u. tml. Kāda skolēnu grupa var pagatavot 
vienkāršu ēdienu, kurā olas ir aizstātas ar citu produktu.

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Akcents uz to, ka idejas var meklēt internetā, recepšu grāmatās, uzturam veltītajos žurnālos. 
Skolēni mācās meklēt informāciju par olu izmantošanu uzturā, saprast, kā receptēs atrast 
vajadzīgo informāciju par olu apstrādes veidiem. Lai nonāktu līdz lēmumam, pēc kurām 
receptēm grupa gatavos olu ēdienus, jāmācās sadarboties, rast kompromisus, saprast, vai 
un kā kādu produktu receptē aizstāt ar citu, ja dažādu iemeslu dēļ to nelieto uzturā kāds 
klasesbiedrs.

Izstrāde
Vispirms skolēns mācās gatavot olu ēdienus (vārīt, cept). Viņa uzmanība jāpievērš tam, kā 
pārsist olas čaumalu, kā vārīt olas, lai to čaumala nesaplīstu, kā rīkoties, ja bļodā iekrīt olas 
čaumala (kā izvairīties no tā), kā sakult olas u. tml. Jāpārrunā, ko darīt, ja ēdienu gatavoša-
nas laikā tiek pievienots par daudz garšvielu. Jāpievērš uzmanība ēdienu noformēšanai un 
pasniegšanai.

Vērtēšana
Temata apguvē skolēni vairākas reizes lieto snieguma līmeņu aprakstu, lai mācītos gūt 
izpratni par savas izaugsmes attīstību.



5. klase
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5.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
izstrādājumu?

5.2. Kā izgatavo  
izstrādājumu no 

kompozītmateriāliem?

5.3. Kā veic pirmapstrādi 
(dažādi smalcina) un termiski 
apstrādā (cep veidnē, vāra, 
sautē) dārzeņus un augļus?

5.4. Kā ar figūrzāģi 
izzāģē koka izstrādājumu 

no saplākšņa?

5.1. Kā šuj ar šujmašīnu izstrādājumu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 stundas.

Temata apguves mērķis: praktiski apgūt šūšanu ar šujmašīnu, gūstot priekšstatu 
par tehnoloģiju attīstību.



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

110© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Amatniecības un dizaina darbu pētīšana sniedz ierosmi izstrādājumu izveidei (T.Li.1.).
• Vīles šuj, ņemot vērā izvēlētā izstrādājuma funkciju (T.Li.2.). 
• Tekstilmozaīku var šūt ar rokām un ar šujmašīnu no dažādu formu auduma gabaliem 

(T.Li.1.).
• Šujot ar šujmašīnu, jāievēro drošības un lietošanas (ekspluatācijas) noteikumi (T.Li.3.).
• Rūpīgs izpildījums padara vieglāk uztveramu izstrādājuma formu un pašu izstrādājumu 

(T.Li.3.).

• Šuj roku dūrienus – sadiegumdūrienu, atpakaļdūrienu. (T.6.2.1.2.)
• Šuj savienojuma vīles, piemēram, sašuvumvīli, atgludināto vīli; malu vīles, piemēram, 

vaļējo un slēgto nolocījumvīli. (T.6.2.1.2.)
• Atpazīst, izvēlas un šuj izstrādājumam – tā pielietojumam un izmantotajam 

materiālam – piemērotas, atbilstošas mašīnvīles. (T.6.1.1.3.)
• Šuj ar šujmašīnu taisno dūrienu un zigzagdūrienu. (T.6.2.1.2.)
• Atpazīst un lieto piegrieztnēs sastopamos tehniskos apzīmējumus – kontūrlīnija, 

palīglīnija, viduslīnija, velku virziens. (T.6.1.3.2.)
• Patstāvīgi izvirza mērķi un plāno, kā to īstenot. (T.6.1.3.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Pēc paša izveidota darba plāna sašuj izstrādājumu kādā tekstilmozaīkas tehnikā 
(T.6.1.1.3.; T.6.1.3.3.).

• Izmantojot savu pieredzi, salīdzina ar rokām un ar šujmašīnu šūta izstrādājuma 
priekšrocības, šūtā darba vērtību un trūkumus (T.6.3.4.1.).

Plāno un vada izziņas procesu, izvēloties apgūt savai iecerei (iespējām un vajadzībām) 
atbilstošu tekstilmozaīkas tehniku. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: tekstilmozaīka, šujmašīna.
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Temata apguves norise

Šujmašīnas uzbūve 
un darbs ar šujmašīnu

• Iepazīstas ar šujmašīnas uzbūvi un darbības principiem, drošības noteikumiem darbā ar šujmašīnu. 
• Izmēģina šūt ar šujmašīnu, ievērojot iepriekš apgūtos lietošanas noteikumus. Reflektē par izjūtām, veiksmēm un vēl pilnveidojamām prasmēm darbā 

ar šujmašīnu.

Šūšanas 
pamatprasmes

• Apgūst šūšanas pamatprasmes: roku dūrienus, savienojuma vīles, malu vīles (ar skolotāja palīdzību izstrādājuma gatavošanas laikā, šujot 
tekstilmozaīku vai paraugus). 

• Novērtē savu sniegumu – šūšanas precizitāti, kļūdīšanās biežumu un patstāvību, šujot ar šujmašīnu. Vērtējums jāņem vērā, izvēloties uzdevuma 
nosacījumus šūšanas noslēguma darbam (tekstilmozaīka iesācējam, darītājam, lietpratējam vai ekspertam).

Šūts izstrādājums • Apzina savas un citu vajadzības un iespējas, lai radītu vajadzīgu un izmantojamu izstrādājumu.
• Izstrādā idejas, izmantojot kādu no apgūtajām ideju radīšanas metodēm vai amatniecības, dizaina darbus kā ierosmes avotus. Pieņem lēmumu, 

kura no izstrādātajām idejām ir labākā.
• Nosaka, kuras vīles tiks izmantotas. Izveido darba plānu. 
• Realizē ideju praktiski. Izvērtē savas šūšanas prasmes pēc snieguma līmeņa apraksta (vai ir izaugsme šūšanas prasmē). Reflektē par savu pieredzi, 

šujot ar roku un šujot ar šujmašīnu (pozitīvais, trūkumi, ieguvumi u. tml.).
• Noformē darbu. Fotografē to. Kopā ar klasesbiedriem veido virtuālu darbu galeriju un/vai izstādi.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Katram skolēnam: diegi, audumi, papīrs/kartons šabloniem, līmaudums/flizelīns. 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: šujamadata, šķēres audumam, ripnazis, paliktnis, lineāls, mērlente, plāns 
ziepes gabaliņš vai krīts.
Skolēnu grupai: kniepadatas, fotoaparāts vai viedierīce (planšete, mobilais telefons) ar 
fotografēšanas funkciju. 

Mācību vide
Dizaina kabinets.

Citi ieteicamie resursi
Informatīvie – dažādu audumu paraugi; uzskates materiāli ar vīļu veidiem. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Izstrāde
Pēc vingrināšanās uzdevuma veikšanas skolēns mācās novērtēt savas šūšanas prasmes un, 
ņemot vērā apgūto šūšanas prasmju līmeni, izvēlas savām spējām un ierobežotajam laikam 
atbilstošu noslēguma darbu. Tekstilmozaīkas vietā skolēns var šūt ar auduma aplikāciju 
rotātu izstrādājumu. 
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5.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
izstrādājumu?

5.2. Kā izgatavo  
izstrādājumu no 

kompozītmateriāliem?

5.3. Kā veic dārzeņu,  
augļu pirmapstrādi 

(dažādi smalcina) un termiski 
apstrādā (cep veidnē, vāra, 
sautē) dārzeņus un augļus?

5.4. Kā ar figūrzāģi izzāģē 
koka izstrādājumu 

no saplākšņa?

5.2. Kā izgatavo izstrādājumu no kompozītmateriāliem? 
Dabaszinību, dizaina un tehnoloģiju integrētais temats

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas dizainā un tehnoloģijās (T) un 
10 mācību stundas dabaszinībās (D).

Temata apguves mērķis: padziļināt izpratni par materiāliem, to īpašībām un izmanto-
šanas iespējām; veidot izpratni par atkritumu apsaimniekošanas nepieciešamību. Izveidot 
savu kompozītmateriālu, testēt izveidoto materiālu, salīdzinot izejmateriālu un izveidotā 
kompozītmateriāla īpašības un atbilstību produkta funkcionalitātei. Izgatavot dizaina pro-
duktu no sava kompozītmateriāla.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Materiālu īpašības nosaka to izmantošanu noteiktam mērķim (D.Li.1.; T.Li.2.). 
• Zinātnieki izgudro un rada jaunus materiālus, kas atbilst cilvēku vēlmēm un vajadzībām 

(D.Li.13.; T.Li.3.).
• Materiālu un izstrādājumu īpašības var noteikt, tos testējot (T.Li.1.).
• Kompozītmateriālu var izveidot no ikdienā izmantojamiem materiāliem. Šie materiāli 

un to apstrādes veids ietekmē kompozītmateriāla īpašības  
(T.Li.1.; T.Li.2.).

• Materiālu iegūšanai izmanto dabas resursus. Cilvēki izlieto materiālus un rada 
atkritumus. Atkritumu šķirošana un otrreizējā pārstrāde ir nepieciešama,  
lai taupītu dabas resursus un enerģiju. (D.Li.13.; T.Li.3.)

• Blīvums ir vielas īpašība, kas raksturo vienas tilpuma vienības masu. Blīvumu var 
izmantot vielu salīdzināšanai (kura viela ir vieglāka/smagāka, ja to tilpumi ir vienādi). 
(D.Li.1.)

• Salīdzina materiālu īpašības, izmantojot eksperimentā gūtos datus. (T.6.2.1.1.; 
D.6.11.5.1.)

• Pamato materiāla izvēli noteikta priekšmeta izgatavošanai, izmantojot novērojumus 
un eksperimentā gūtos datus. (D.6.1.3.2.; T.6.1.1.1.)

• Veido digitālu kopdokumentu par modernajiem materiāliem un to izmantošanu. 
(D.6.12.3.1.; D.6.11.12.2.; T.6.2.4.1.; T.6.2.4.3.)

• Eksperimentējot salīdzina izejmateriālu un kompozītmateriāla īpašības. (D.6.13.1.1.; 
T.6.1.1.3.; T.6.2.1.2.; T.6.3.3.1.)

• Plāno eksperimentu, lai testētu izstrādājumu. (D.6.11.3.2.)
• Testē izstrādājumu. (T.6.1.4.2.)
• Izstrādā kritērijus, lai novērtētu izstrādājumu. (T.6.1.4.1.)
• Digitāli dokumentē eksperimenta gaitu, kā arī risinājuma izstrādes un testēšanas 

procesu. (T.6.1.1.1.; T.6.2.4.1.; T.6.2.4.3.;)
• Veido plānu problēmrisināšanai, noskaidrojot savas ģimenes paradumus, patērējot 

dabas resursus. (D.6.13.1.1.; D.9.13.2.2.; T.6.1.1.2.; T.6.1.3.1.)
• Vārdiski formulē jēdzienu “blīvums” kā vienas tilpuma vienības masu. (D.6.1.3.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Rada izstrādājumu no sava veidotā kompozītmateriāla, veic testēšanu, lai noteiktu tā 
funkcionalitāti un veicamos uzlabojumus, pamato izstrādājuma lietojumu saistībā ar 
kompozītmateriāla īpašībām. (D.6.12.1.1.2.; T.6.1.4.1.; T.6.2.1.3.)

•  Veic projekta darbu par atkritumu apsaimniekošanu mājsaimniecībā un atkritumu 
šķirošanas iespējām savā dzīvesvietā. (D.6.13.2.2.; D.6.13.3.1.)

Attīsta ieradumu gūt jaunas zināšanas un radīt vēl nebijušus risinājumus, izvērtē 
materiālu iespējas un gatavo izstrādājumu no sava veidotā kompozītmateriāla, pamatojot 
tā izmantošanas iespējas saistībā ar kompozītmateriāla īpašībām. (Tikums – drosme, 
vērtība – brīvība)

Jēdzieni: kompozītmateriāli, modernie materiāli (nanomateriāli, gaismjutīgie materiāli, termojutīgie materiāli), blīvums.
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Temata apguves norise 

Materiālu īpašības 
un izmantošana

(D) Nosaka, kādas materiālu īpašības ņem vērā sadzīvē lietojamu priekšmetu (piemēram, lietussarga, apavu, apģērba) ražošanā, un pamato materiālu 
izvēli (D.6.1.3.2.).

(D) Sadarbojoties grupā, veido kopīgu dokumentu internetvidē par modernajiem materiāliem un to izmantošanu, analizējot piedāvāto informāciju 
(D.6.12.3.1.; D.6.11.12.2.).

(D) Eksperimentā nosaka materiāla īpašības (piemēram, atšķirīgu papīra veidu lietošanu dažādiem mērķiem), pamato materiāla izmantošanu 
noteiktiem mērķiem, analizējot eksperimenta datus (D.6.1.3.2.; D.6.11.5.1.).

(D) Sver klucīšus (1 cm x 1 cm x 1 cm), kas izgatavoti no dažādiem materiāliem (piemēram, putuplasta, koksnes, metāla) vai, nomēra un nosver 
1 ml eļļas un 1 ml ūdens. Salīdzinot datus, spriež par kopīgo un atšķirīgo eksperimentā ar dažādām vielām (D.6.1.3.1.; D.6.11.1.1.; D.6.11.5.2.).

(D) Vārdiski formulē jēdzienu “blīvums” kā tilpuma vienības masu, skaidrojot to ar daļiņu izvietojumu vielā (D.6.1.3.1.).

(T) Pēta un apkopo informāciju par kompozītmateriāliem, to veidiem un lietošanas iespējām. Grupē iepriekš dizaina mācību priekšmetā izmantotos 
materiālus (koks, pārtikas produkti, papīrs, dzija, audums, līme u. c.) pēc to lomas kompozītmateriāla uzbūvē. Diskutē, kādās kombinācijās un kur šos 
materiālus var lietot.

Jaunu materiālu 
radīšana

(D) Veic eksperimentu, ievērojot drošības noteikumus: salīdzina izejmateriālu (piemēram, polietilēna un kokvilnas, līmes un auduma/dzijas/papīra) 
īpašības un no tiem iegūtā kompozītmateriāla īpašības (piemēram, izturību un mitrumizturību), secina, kādas ir iegūtā kompozītmateriāla lietošanas 
priekšrocības (D.6.12.1.1.1.; D.6.12.1.1.2.).

(T) Dokumentē eksperimentēšanas procesu, norādot izmantotos materiālus, papildmateriālus, instrumentus, eksperimenta gaitu un rezultātu, 
prezentē klasesbiedriem savu veikto eksperimentu, stāstā iekļaujot darba gaitu un rezultātu.

Darba plānošana un 
izstrāde

(T) Plāno un rada savu kompozītmateriālu, veido no tā izstrādājumu, pamato tā pielietojumu saistībā ar kompozītmateriālu. Dokumentē visu procesu, 
veidojot digitālu portfolio:
• izveido ideju apkopojumu par izstrādājumiem no kompozītmateriāla; 
• rada ideju skices, norādot izstrādājuma izmērus, funkcijas un tam piemītošās īpašības; 
• formulē vērtēšanas kritērijus galaproduktam un tā atbilstībai mērķim;
• plāno un apraksta secīgu izstrādājuma izstrādes procesu (viena vai vairākas izvēlētās tehnoloģijas, instrumenti noteiktu darbību veikšanai, darba 

vides sagatavošana, pamatota veicamo darbību secība); 
• izgatavo izvēlēto kompozītmateriāla izstrādājumu atbilstoši skicei, ievērojot kompozīciju, formas un izmērus, lietojot detaļu savienojumu veidus  

atbilstoši izstrādājuma konstrukcijai un savienojot ar citiem materiāliem (līmējot, šujot, iezāģējot, tapojot u. tml.).

Testēšana un analīze (T) Plāno izstrādājuma pārbaudi (testēšanu), veic atbilstošos testus un analizē iegūtos rezultātus. Izsaka priekšlikumus, kā varētu uzlabot produktu, 
mainot tā īpašības un kompozītmateriāla uzbūvi, sastāvu, izstrādes veidu.

(T) Novērtē darbu pēc iepriekš formulētiem kritērijiem.
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: papīrs (nažfinieris), kartons, līme (dažādas līmes), diegs, metāla stieple, 
audums, plēve (polietilēna plēve, speciāli ploterdarbiem paredzētas līmplēves), putuplasts, 
korķa koks, saplāksnis, metāla loksne.
Katram skolēnam: skolēns izvēlas materiālu atbilstoši izvēlētajam darba uzdevumam. 
Skolēnu grupai: papīrs, līme, diegs, audums, plēve (dažādas). 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: meketēšanas nazis, šķēres, lineāls, zīmulis, līmspīles, zāģis, ota krāsošanai. 
Skolēnu grupai: maketēšanas nazis, šķēres, lineāls, zīmulis, līmspīles, zāģis, ota krāsošanai.

Mācību vide
Kokapstrādes darbnīca (mācību programmas apguvei nepieciešama telpa ar ventilācijas sis-
tēmu), dators, interaktīvā tāfele (LED ekrāns). izlietne, galda pārsegs.

Starppriekšmetu saikne 

Dabaszinības  
5.2. Kā izmanto materiālus?

Dabaszinībās vispirms skolēns apgūst materiālu īpašības. Pēc tam tematu par atkritumu apsaimniekošanu. Eksperimentus ar jaunu materiālu 
radīšanu, tostarp kompozītmateriālu, var veikt gan dabaszinībās, gan dizainā un tehnoloģijās. Dizainā plāno un rada savu izstrādājumu 
no kompozītmateriāla, pamato tā izmantošanas iespējas saistībā ar kompozītmateriāla īpašībām. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Pirms praktisko darbu veikšanas skolēns uzvelk individuālos aizsardzības līdzekļus (mutes 
maska, cimdi, priekšauts vai halāts ).

Vajadzību un iespēju apzināšana
Eksperimentē ar dažādiem zināmiem materiāliem, to savienošanas iespējām, pēta iegūto 
materiālu īpašības un izmantošanas iespējas, kā arī dažādu kompozītmateriālu lietošanas 
iespējas izstrādājumos, izgudrojumos (piemēram automašīnās, lidaparātos, kosmosa kuģos, 
celtniecībā).

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Izvēlas konkrētu kompozītmateriālu, ko izmanto kā iedvesmas avotu sava dizaina risinā-
juma izstrādē, veido skices, pārdomā materiāla izmantojuma ierobežojumus un atbilstošās 
funkcijas. Definē konkrētas izstrādājuma īpašības, kas jāiekļauj izstrādājumā; šīs īpašības 
būs testēšanas procesa pamatā. Ievērojot drošības prasības, skolēni eksperimentā izmanto 
dažādu veidu līmes (PVA, poliuretāna līmi KIILTO D4 - T1106). 

Testēšana
Atbilstoši iepriekš noteiktajām izstrādājuma īpašībām un paredzētajām funkcijām izplāno 
testēšanas procesu, veic to un analizē iegūtos rezultātus, lai noteiktu nepieciešamās izmai-
ņas izstrādājuma konstrukcijā, kā arī kompozītmateriāla izstrādē.

Papildiespējas 
A/S “Latvijas Finieris” mācību ekskursija. (Pamatskolas skolēni, 5.–9. klase un vidusskolēni, 
Rūpnīca “Furniers” Rīgā, Bauskas ielā 59, ekskursijas ilgums 1h (https://www.finieris.lv/lv/
uznemums/ekskursijasuznemuma). 
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5.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
izstrādājumu?

5.2. Kā izgatavo izstrādājumu 
no kompozītmateriāliem?

5.3. Kā veic pirmapstrādi 
(dažādi smalcina) un termiski 
apstrādā (cep veidnē, vāra, 
sautē) dārzeņus un augļus?

5.4. Kā ar figūrzāģi izzāģē 
koka izstrādājumu 

no saplākšņa?

5.3. Kā veic pirmapstrādi (dažādi smalcina) un termiski  
apstrādā (cep veidnē, vāra, sautē) dārzeņus un augļus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 7 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: Iemācīties gatavot termiski apstrādātus – ceptus, vārītus un 
sautētus – dārzeņu un augļu ēdienus, maksimāli saglabājot tajos minerālvielas un vitamīnus.
Izmantojot virtuves ierīces, veikt dārzeņu un augļu pirmapstrādi, pēc iespējas saglabājot 
tajos minerālvielas un vitamīnus.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• No Latvijā audzētiem dārzeņiem pēc receptēm un eksperimentējot var pagatavot 
interesantus un veselīgus ēdienus (T.Li.2.).

• Virtuves ierīces atvieglo ēdiena gatavošanas procesu un saīsina pagatavošanas laiku 
(T.Li.1.). 

• Dārzeņu un augļu apstrādes procesā jāsaglabā vitamīni un minerālvielas (T.Li.2.). 
• Pārtikas ražošanas procesus, izmantojot shēmu “izejviela – process – produkts”, 

var realizēt un pārbaudīt savā praktiskajā darbībā (T.Li.3.).

• Lai racionāli un pārdomāti izmantotu resursus, atbilstoši personu skaitam aprēķina 
produktu daudzumu. (T.6.3.2.1.)

• Plāno praktisko darbu virtuvē. (T.6.1.3.1.)
• Novērtē dārzeņu un augļu kvalitāti. (T.6.2.2.1.)
• Veic dārzeņu, augļu pirmapstrādi. (T.6.2.2.3.)
• Blanšē dārzeņus, augļus. (T.6.2.2.3.)
• Ēdienu gatavošanā izmanto veidnes. (T.6.1.3.2.)
• Racionāli izmanto un droši strādā ar virtuves ierīcēm. (T.6.1.1.3.)
• Pagatavotos ēdienus pasniedz skaisti noformētus. (T.6.2.2.4.)
• Klāj ikdienas pusdienu galdu. (T.6.2.2.4.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Grupā gatavo dārzeņu, augļu ēdienus, variējot ar sastāvdaļām un pēc iespējas saglabājot 
vitamīnus un minerālvielas, pasniedz glīti noformētu ēdienu, klāj ikdienas pusdienu galdu 
(T.6.2.2.2.; T.6.2.2.3.; T.6.2.2.4.; T.6.1.3.2.).

• Attīsta ieradumu veidot cieņpilnas attiecības, gatavo ēdienus grupā un ievēro galda 
kultūras normas. (Tikums – solidaritāte, vērtība – cilvēka cieņa)

• Attīsta ieradumu sekmīgi darboties individuāli un komandā, pieņemt kopīgus lēmumus, 
būt tolerantam pret atšķirīgo, strādājot virtuvē kopā ar klasesbiedriem.  
(Tikums – tolerance, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: veidne, vitamīni, minerālvielas, blanšēšana, termiskā apstrāde, virtuves kombains.
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Temata apguves norise

Dārzeņi, augļu uzturā • Aktualizē dārzeņu un augļu nozīmi uzturā.
• Pēta dārzeņus un augļus rūpnieciski ražotos pārtikas produktos, raksturo tos. Novērtē dārzeņu un augļu kvalitāti.
• Salīdzina dārzeņu, augļu garšas īpašības, izmantošanas iespējas dažādu ēdienu pagatavošanā. 
• Atkārto dārzeņu un augļu pirmapstrādes secību. Grupās pēta dažādus dārzeņu apstrādes un smalcināšanas veidus (šķēlītēs, daiviņās, ripiņās), ņemot 

vērā, kā produkts pēc tam tiks termiski apstrādāts (cepts, sautēts, vārīts), lai nākamajā stundā izmēģinātu un demonstrētu dārzeņu apstrādi un 
smalcināšanu klasesbiedriem. Apgūst zināšanas par vitamīnu un minerālvielu saglabāšanu pārtikas produktos apstrādes laikā. Grupā izvēlas vienkārša 
ēdiena recepti, kuru praktiski īstenot pēc prasmju demonstrēšanas. Aprēķina nepieciešamo produktu daudzumu noteiktam personu skaitam.

Dārzeņu un 
augļu pirmapstrāde 
un termiskā apstrāde 

• Izmēģina un demonstrē klasesbiedriem (prezentē) dažādus dārzeņu apstrādes un smalcināšanas veidus (sīpolu smalcināšanu, tomātu blanšēšanu). 
Demonstrācijā lietotos produktus izmanto viena vai vairāku vienkāršu ēdienu pagatavošanā. Skaidro tehnoloģisko procesu un pamato darbības.

• Gatavo dārzeņu ēdienus un tos pasniedz. Mācās klāt ikdienas pusdienu galdu.

Formu izmantošana 
dārzeņu, augļu ēdienu 
gatavošanā

• Noskaidro veidņu daudzveidību un tajās gatavojamos dārzeņu, augļu ēdienus.
• Mācās plānot praktisko darbu grupā mācību virtuvē (nepieciešamie produkti, trauki, piederumi; veicamās darbības un pienākumu sadale ēdienu 

gatavošanā, galda klāšanā, virtuves sakopšanā). Kopā ar skolotāju izstrādā vērtēšanas kritērijus.
• Gatavo dārzeņu vai augļu ēdienu veidnē, piemēram, var gatavot dārzeņu sacepumus, augļu želejas, biezos ķīseļus un pasniedz.

Galda klāšana, 
degustēšana, vērtēšana, 
prezentēšana

• Klāj ikdienas pusdienu galdu, novērtē pagatavotos ēdienus (smarža, izskats, noformējums, garša).
• Izvērtē ēdiena pagatavošanai noteiktam personu skaitam veiktos aprēķinus un reālo ēdienu daudzumu, iespēju apēst.
• Izvērtē savu sniegumu pēc iepriekš izstrādātajiem kritērijiem.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Skolēnu grupai: produkti izvēlēto ēdienu gatavošanai.

Darba piederumi 
Demonstrēšanai: dažādas cepamās veidnes, ierīce ābolu serdes izņemšanai, sīpolu smalcinātājs. 
Katram skolēnam: priekšauts, galvassega.
Skolēnu grupai: piederumi un instrumenti atbilstoši izvēlēto ēdienu pagatavošanai un ikdie-
nas galda klājumam. 

Mācību vide
Dizaina kabinets, mācību virtuve.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – dārzeņu un augļu ēdienu receptes; attēli ar cepamajām veidnēm; attēli un 
video ar augļu un dārzeņu smalcināšanas un apstrādes veidiem. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Plānošana
Pievērš uzmanību prasmei saplānot grupas darbu, jo no tā ir atkarīgs, vai laiks tiks izmantots 
lietderīgi un vai ēdiens tiks pagatavots, iekļaujoties laikā.

Izstrāde
Tā kā dārzeņu un augļu pirmapstrādi skolēni sāk mācīties jau 3. klasē, šajā tematā vaja-
dzētu pievērst uzmanību specifiskākām darbībām, piemēram, tomātu un plūmju blanšēša-
nai, sīpolu smalcināšanai (ar nazi un sīpolu smalcinātāju), ābolu seržu izgriešanai, paprikas 
mizošanai pēc apsvilināšanas u. tml. Pēc vingrināšanās izmantotos produktus vajadzētu 
izlietot ēdiena pagatavošanā, tādējādi rūpējoties par resursu racionālu izmantošanu. 
Ja vēlas akcentēt dārzeņu un augļu garšas īpašības, kā arī dārzeņu un augļu izmantošanas 
iespējas ēdienu pagatavošanā, vairākas grupas var gatavot, piemēram, sautējumu no vie
niem un tiem pašiem produktiem un pēc tam izvērtēt atšķirību iemeslus. Piemēram, paga-
tavot kartupeļu biezeni ar dažādām piedevām: kartupeļuburkānu biezeni, kartupeļuzaļo 
zirnīšu biezeni, kartupeļubiezpiena biezeni u. tml.

Vērtēšana
Vērtēšanas kritēriju izstrādes pamatā ir praktiskā darba plānošanas darbības (vai ir visi 
nepieciešamie piederumi, produkti u. tml.; vai ir ievērots tehnoloģiskais process u. tml.), kā 
arī degustācijā novērtējamie ēdiena kvalitātes rādītāji (smarža, izskats, noformējums, garša). 

Papildiespējas 
Dodas mācību ekskursijā pie novada dārzeņu audzētājiem, pārstrādātājiem, apmeklē kafej-
nīcas, pārtikas pārstrādes uzņēmumus, amatu mājas, ēdiena gatavošanas tradīcijām veltītas 
izstādes, lai iepazītos ar pārtikas ražošanas procesu un to salīdzinātu ar savu praktiskajā 
darbā gūto pieredzi.
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5.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
izstrādājumu?

5.2. Kā izgatavo  
izstrādājumu no 

kompozītmateriāla?

5.3. Kā veic pirmapstrādi 
(dažādi smalcina) un termiski 
apstrādā (cep veidnē, vāra, 
sautē) dārzeņus un augļus?

5.4. Kā ar figūrzāģi izzāģē  
koka izstrādājumu 

no saplākšņa? 

5.4. Kā ar figūrzāģi izzāģē koka izstrādājumu no saplākšņa?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: izstrādāt koka izstrādājumu no saplākšņa, izmantojot figūr-
zāģēšanu kā apstrādes tehniku, strādājot gan ar rokas, gan ar elektriskajiem instrumentiem. 
Izveidot modeli, kas sastāv no detaļām, kuras iespējams savienot ar izjaucamiem un/vai 
neizjaucamiem savienojumiem/vai kuras savstarpēji tiek kustīgi vai nekustīgi savienotas. 
Attīstīt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas grafisko zīmējumu lasīšanai un figūrzāģē-
šanai. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Lai izgatavotu iecerēto lietu pēc parauga un sagatavotu nepieciešamos materiālus, 
jāizprot rasējums (šablons) un tajā norādītie izmēri (T.Li.1.).

• Praktiski strādājot ar plātņu materiālu un veicot tā apstrādi ar dažādiem 
instrumentiem, var izprast materiāla īpašības un tā apstrādei piemērotākos apstrādes 
instrumentus (T.Li.2.).

• Darba instrumentus un ierīces jālieto atbilstoši to pielietojumam, ievērojot darba 
drošības noteikumus (T.Li.3.).

• Ir būtiskas atšķirības strādājot ar rokas un ar elektriskajiem instrumentiem (T.Li.3.). 
• Sarežģītus modeļus var veidot no vairākām detaļām, tās savienojot ar dažādiem 

paņēmieniem (T.Li.2.).
• No masīvā kokmateriāla ir iespējams izgatavot dažādu veidu kokmateriālus 

(zāģmateriāli, plātņu materiāli) (T.Li.2.).
• Detaļas zīmē pie plātnes malas, lai taupītu materiālu (T.Li.3.).

• Masu medijos un internetā atrod informāciju par plātņu materiāliem. (T.6.1.2.1.)
• Izmanto un pielāgo dotu rasējumu (šablonu), lai praktiski īstenotu projekta darbu. 

(T.6.1.3.2.)
• Pielāgo dotu modeļa rasējumu pēc saviem ieskatiem, mainot tā vizuālo izskatu. 

(T.6.1.3.2.)
• Skaidro atšķirības starp rokas un elektrisko instrumentu izmantošanu. (T.6.3.4.1.)
• Atpazīst plātņu veidus un raksturo tos. (T.6.2.1.1.)
• Izvēlas figūru zāģēšanai atbilstošus instrumentus un materiālus. (T.6.1.1.3.)
• Lieto bīdmēru. (T.6.2.1.3.)
• Zāģē ar rokas un elektrisko figūrzāģi, urbj, slīpē, ja nepieciešams, līmē, dekorē 

izstrādājumu. (T.6.2.1.1.; T.6.2.1.2.; T.6.2.1.3.; T.6.3.1.2.)
• Novērtē savu darbu pēc dotiem kritērijiem. (T.6.1.4.2.; T.6.1.4.3.)
• Plāno darba posmus, to veikšanai nepieciešamos resursus. (T.6.1.3.1.)
• Dokumentē izstrādes procesu, veidojot digitālu attēlu galeriju. (T.6.2.4.3.)
• Plāno un veic izstrādes posmu vizuālo dokumentāciju. (T.6.1.2.2.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Īsteno projektu kokapstrādē pēc rasējuma/šablona, ievērojot izstrādāto darba plānu 
un izgatavošanā izmantojot vienkāršus rokas un elektriskos instrumentus (T.6.1.1.3.; 
T.6.1.3.2.; T.6.1.3.3.). 

Plāno un vada darba procesu, pirms darba sagatavo nepieciešamos materiālus 
un instrumentus, kā arī izmanto nepieciešamos individuālās aizsardzības līdzekļus.  
(Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums) 

Jēdzieni: figūrzāģēšana, bērzs, plātnes, montāža, testēšana, elektriskie instrumenti, rasējums, mērogs, izmēri, bīdmērs.
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Temata apguves norise

Plātņu materiālu un to 
apstrādes iepazīšana

• Pēta atšķirības starp masīvo kokmateriālu un plātņu materiālu. 
• Atpazīst tuvākajā apkārtnē izstrādājumus no plātņu materiāla. 
• Pēta un apkopo informāciju no internetā atrodamajiem avotiem par to, kā top koka izstrādājumi, pēta plātnes un to apstrādes veidus, izmantošanas 

iespējas, nosaka koka izstrādājumu atšķirības.
• Iepazīstas ar darba drošības noteikumiem, kas jāievēro, strādājot ar dažādiem rokas un elektriskajiem instrumentiem (figūrzāģi un dažādu veidu 

zāģiem, urbjmašīnu un dažādu veidu urbjiem, slīpmašīnu un dažāda raupjuma smilšpapīru). 
• Pēta dažādus savienojumus un to veidus – kustīgi/nekustīgi, izjaucami/neizjaucami, un savienojumu izstrādei nepieciešamos resursus un darbības. 
• Vingrinās figūrzāģēšanā, izmantojot dotu šablonu, rokas un elektrisko figūrzāģi. Zāģē dažādas formas pa liektām un taisnām līnijām, veidojot puzli,  

ko pēc vingrināšanās saliek, lai noteiktu zāģējuma precizitāti. 
• Izmanto urbjmašīnu un figūrzāģi, lai apgūtu prasmi izzāģēt detaļā dažādu formu caurumus. Apstrādā detaļas slīpējot (arī ar slīpmašīnu).
• Diskutē par atšķirībām, strādājot (darba ilgums, kvalitāte, precizitāte) ar rokas un elektriskajiem instrumentiem.

Darba plānošana 
un sagatavošanās 
darbam

• Iepazīst rasējumu, tā noformējumu un apgūst informāciju, kuru var iegūt no tā. 
• Plāno koka automašīnas modeļa izgatavošanas secību un pamato materiālu, instrumentu un ierīču izvēli atbilstoši darba vērtēšanas kritērijiem. 
• Pielāgo automašīnas modeli, pēc brīvas izvēles uzlabojot tā vizuālo izskatu, bet nemainot detaļu savienošanas konstrukciju. 
• Sagatavo darba vidi, novietojot darba vietā nepieciešamos materiālus, instrumentus un individuālos aizsardzības līdzekļus.

Modeļa izgatavošana • Ievērojot drošības nosacījumus, izgatavo koka automašīnas modeli atbilstoši rasējumam/šablonam un izstrādātajam darba plānam.
• Uzlabo izstrādājuma dizainu (forma, vizuālais izskats).
• Dokumentē izstrādes procesa gaitu, uzņemot fotoattēlus un veidojot digitālu galeriju.

Vērtēšana • Prezentē klasesbiedriem izgatavoto modeli, pamato tā vizuālo izskatu un komentē galvenos izstrādes soļus. 
• Testē izgatavoto koka automašīnas modeli, ripinot to pa slīpu plakni. Kopā ar klasesbiedriem pārrunā, kura modelis ripo labāk un kāpēc.
• Diskutē par kritēriju izpildes nosacījumiem, atbilstoši tiem novērtē savu darbu un uzraksta pašvērtējumu.
• Izsaka priekšlikumus, kā produktu varētu uzlabot.
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: dažādu veidu plātņu paraugi; dažādu veidu urbji; dažādu veidu smilšpa-
pīrs; dažādi figūrzāģu asmeņi.
Katram skolēnam: bērza saplāksnis 3x200x300 mm; koka asītes (diametrs – 6 mm), papīrs.

Darba piederumi
Katram skolēnam: krāsu zīmuļi, krītiņi, grafīta zīmulis, smilšpapīrs, smalkas vīlītes, līme, figūr
zāģis, urbjmašīna, slīpmašīna, aizsargbrilles, halāts vai priekšauts, mutes maska, austiņas. 
Skolēnu grupai: iededzināšanas ierīce.

Mācību vide
Dators, projektors, skandas, kokapstrādes darbnīca. 

Citi ieteicamie resursi 
Papildinformāciju iespējams iegūt www.finieris.lv; www.katesplates.lv; ej.uz/finierispasaule; 
http://www.lielvardi.lv/unimatkauss/.

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Tiek uzsvērta skolēna prasmju apguve un iemaņu ieguve figūrzāģēšanā, zāģējot dažādu 
biezumu kokmateriālus. Ja iespējams, skolēnam būtu vērtīgi iesākt strādāt ar rokas instru-
mentiem, lai apgūtu zāģēšanas prasmi, bet to attīstīt, strādājot ar elektrisko figūrzāģi, kurš 
aprīkots ar galdiņu. Pēc abu veidu zāģēšanas izmēģināšanas reflektēt par katra paņēmiena 
priekšrocībām, trūkumiem un galvenajām atšķirībām. 
Skolēns pirmo reizi strādā ar vairākiem elektriskajiem instrumentiem, to skaitā ar slīp
mašīnu, tāpēc papildu uzmanība jāpievērš drošības noteikumu ievērošanai. Strādājot ar 
slīp mašīnu, jāizmanto aizsargbrilles un mutes maska.

Mācoties par dažādu veidu smilšpapīru un to raupjuma pakāpēm, vēlams demonstrēt 
dažāda raupjuma smilšpapīrus un veidus, kā tos izmantot (piemēram, pulēšana). Viens no 
veidiem, kā ikdienā plaši pielieto smalku smilšpapīru, ir nagu vīlītēs. Skolēniem var uzdot 
sarindot dažāda raupjuma smilšpapīru augošā secībā, izmantojot paraugus ar raupjumu no 
ļoti maza līdz ļoti lielam, ieliekot šajā rindā arī nagu vīlīti, tā aktualizējot smilšpapīra izman-
tošanu citās, ne tikai ar kokapstrādi saistītās situācijās. 
Apgūstot šablona lietošanu, jāvērš uzmanību uz izmantotajiem materiāliem un paņēmie-
niem. Ja šablonu līmē uz plātnes, tad vēlams izmantot līmes zīmuli, jo šādi pielīmētu papīru 
pēc detaļas izgriešanas ir vieglāk noņemt. Ja detaļu pārzīmē uz plātnes, var rasties nobīdes, 
kas ietekmē detaļu savienojamību. 
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Izstrādes process
Skolēns izmanto dotus rasējumus (šablonus) un tos pielāgo pēc saviem ieskatiem, uzlabo-
jot šablona vizuālo izskatu. Būtiski, lai skolēns nemainītu savienojumu vietu izvietojumu 
detaļās, tā saglabājot modeļa konstrukciju. Rotāšanai var izmantot dažādus materiālus un 
piederumus, piemēram, krītiņus, līmlenti, krāsu zīmuļus, krāsas. Nav ieteicams izmantot 
flomāsterus vai citus materiālus, kas izplūst pa koka šķiedrām. Kā papildiespēju skolēniem, 
kas darbu beiguši ātrāk, var piedāvāt rotājumu veidošanai izmantot iededzināšanas ierīci. 
Svarīgi iepriekš ar zīmuli uzzīmēt zīmējumu. 
Liela nozīme ir sekot skolēna darbībām, taupīt resursus (detaļu izvieto pieejamajā plātņu 
materiālā, tās novieto plātnes malā) un ievērot drošības noteikumus.

Vērtēšana 
Skolēns kopā ar citiem testē izgatavotos modeļus, pārbaudot to konstrukcijas izturību (kā 
detaļas savienotas, vai nepieciešams salīmēt) un modeļa spēju pārvietoties, ripojot pa slīpu 
plakni. Skolēns diskutē par to, kādi izpildes nosacījumi ir dotajiem kritērijiem, piemēram, vai 
veiktie modeļa vizuālā tēla uzlabojumi ir radījuši pievienoto vērtību. Skolēns veic pašvērtē-
jumu, kā izdevies darba process un izstrādājums. 

Papildiespējas 
Iespējams sarīkot skolas sacensības, kā arī piedalīties no saplākšņa izgatavotu automašīnu 
modeļu sacensībās “Unimat kauss”. http://www.lielvardi.lv/unimatkauss/



6. klase
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6.1. Kā tapo vai ada, 
mezglo izstrādājumu?

6.2. Kā radoši lieto 
atkārtoti izmantojamus 

materiālus?

6.3. Kā mainās 
graudaugu un 

pākšaugu ēdienu 
konsistence atkarībā 

no izmantotā šķidruma 
daudzuma?

6.4. Kā kombinē koku 
ar citiem materiāliem, 

izgatavojot funkcionālu 
koka modeli?

6.5. Projekts 
“Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?”

6.1. Kā tapo vai ada, mezglo izstrādājumu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 20 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: praktiski apgūt adīšanu ar adāmadatām vai tapotāju, gūstot 
priekšstatu par tehnoloģiju attīstību; izmantot dažādas ideju ģenerēšanas stratēģijas adīta/
tapota izstrādājuma radīšanai un adīta/tapota materiāla pielietojuma atrašanai. Praktiski 
apgūt mezglošanas tehniku, gūstot priekšstatu par mezglu veidiem un to daudzveidīgas 
izmantošanas iespējām.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Ideju radīšanai tiek lietotas dažādas stratēģijas (T.Li.1.).
• Adīšanas un tapošanas procesu veido valdziņu uzmešana, raksta adīšana un 

noraukums (T.Li.2.).
• Tehniskais zīmējums palīdz iztēloties un atcerēties adījuma rakstu (T.Li.2.).
• Raports ir raksta mazākā daļa, kuru atkārtojot veidojas raksts (T.Li.2.).
• Tapošanā un adīšanā defektus un kļūdas labo līdzīgi (T.Li.1.; Ti.Li.2.).
• Kreiliskais valdziņš ir tas pats labiskais valdziņš, tikai no otras – adījuma kreisās – 

puses (T.Li.2.).
• Rūpīgs izpildījums padara vieglāk uztveramu izstrādājuma formu un izstrādājums 

ir praktiski pielietojams (T.Li.3.).
• Ar dabiska materiāla auklām sietie mezgli neatsienas (T.Li.1.).
• Mezglojot mezglus sien stingri (T.Li.2.).
• Citu radītie dizaina produkti dod ierosmi sava izstrādājuma radīšanai (T.Li.1.).

• Nosaka raportu un to lieto valdziņu skaita aprēķināšanai. (T.6.1.3.2.)
• Adīšanas vai tapošanas procesā rīkojas secīgi: uzmet valdziņus, ada vai tapo rakstu 

un norauc valdziņus. (T.6.2.1.2.) 
• Ada labiskos un kreiliskos valdziņus ar adāmadatām vai tapotāju. (T.6.2.1.2.)
• Lieto tehniskos apzīmējumus raksta sacerēšanā. (T.6.1.3.1.)
• Ada pēc tehniskā zīmējuma. (T.6.2.1.2.)
• Lieto vairākas ideju radīšanas stratēģijas adīta un mezglota produkta izstrādei. 

(T.6.1.2.1.)
• Savieno (sašuj vai satamborē) adīta vai tapota izstrādājuma elementus. (T.6.2.1.2.)
• Veido adījuma formu un tvaicē to. (T.6.2.1.2.)
• Aprēķina mezglošanai nepieciešamo materiālu daudzumu. (T.6.3.2.1.)
• Lieto dažādus darba pavedienu uzsiešanas (piestiprināšanas) paņēmienus. (T.6.2.1.2.)
• Mezglo vairāku veidu mezglus. (T.6.2.1.2.)
• Veido mezglojuma noslēgumu. (T.6.2.1.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Iepazīstas un izmēģina dažādus adīšanas vai tapošanas paņēmienus un lieto raportu sava 
raksta sacerēšanā, izveido aprakstu noderīga izstrādājuma tapšanas atspoguļošanai un 
izada vai notapo to (T.6.2.1.2.; T.6.1.3.1.; T.6.1.2.1.; T.6.1.3.1.).

• Rada un attīsta jaunus risinājumus, lietojot dažādas ideju ģenerēšanas stratēģijas, 
lai nonāktu pie savas idejas par izstrādājumu. (Tikums – drosme, vērtība  brīvība)

• Kļūdas uztver kā iespēju izaugsmei; mācoties tās novērst, veido labāku izpratni 
par tehnoloģisko procesu. (Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: tapošana, adīšana, raports, noraukums, valdziņš, SCAMPER, mezglojums.
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Temata apguves norise

Adīšanas, tapošanas 
rīki, instrumenti, 
materiāli, izstrādājumi

• Grupās pēta dažādus adītus tekstilizstrādājumus. 
• Aktivitāšu lapā uzraksta adīta materiāla īpašības. Vēlāk šo adīta materiāla īpašību sarakstu izmanto, lai ģenerētu idejas par tapotu/adītu produktu.
• Iepazīstas ar dažādiem adīšanas un tapošanas rīkiem, instrumentiem un tehnikām.

Tapošanas principi, 
posmi

• Tapo nelielu četrstūri (kā paraugu): uzmet valdziņus uz vienrindas tapotāja, tapo gludajā rakstā. 
• Nolaiž vienu valdziņu no tapas, pēta izārdīto vietu, meklē risinājumus, kā labot kļūdu un panākt rūpīga darba rezultātu. Norauc adījumu. 
• Noskaidro/formulē tapošanas procesa posmus.
• Apgūst SCAMPER metodi, lai ģenerētu idejas (rakstot un/vai skicējot), kur un kā pielietot notapoto četrstūri.
• Metodes lietošanas gaitā iespējams nonākt pie secinājumiem, kad tapošanas gaitā būtu kaut kas jāmaina, lai šādu četrstūri varētu lietot 

kā inovatīvu produktu vai kā kāda izstrādājuma daļu. Skolēns pieņem lēmumu, kura ir labākā izstrādātā ideja un to iekļauj savā portfolio.

Adīšanas principi, 
posmi

• Pāros pēta attēlus ar labisko un kreilisko valdziņu rakstiem un tehniskajiem zīmējumiem – atrod atbilstošus pārus. 
• Izpilda uzdevumus – nosaka raportu dotajos tehniskajos zīmējumos.
• Apgūst adīšanas (ar adāmadatām) pamatprasmes: valdziņu uzmešanu, labiskā un kreiliskā valdziņa adīšanu, noraukumu. 
• Salīdzina tapotu un adītu materiālu. Reflektē par tapošanas un adīšanas priekšrocībām un trūkumiem, par adīta materiāla izgatavošanas ātrumu, 

vieglumu, ērtumu u. tml.
• Ja iespējams, iepazīstas un pamēģina adīt ar adāmmašīnu.
• Izpilda uzdevumu, lai izveidotu savu adījuma rakstu (tehnisko zīmējumu) datorprogrammā, kā arī lai nostiprinātu gūtās zināšanas par adīšanas 

tehnikas posmiem, veidojot aprakstu par adīta izstrādājuma darināšanu.

Izstrādājuma adīšana 
vai tapošana

• Katrs skolēns (vai skolēnu grupa) formulē problēmu, piemēram, kā piedalīties labdarībā u. c., kuru vēlētos atrisināt šajā tematā, ieraksta to aktivitāšu 
lapā. Katrs skolēns (kopā 6) uzraksta trīs idejas, kā problēmu varētu risināt. Padod pa apli uz priekšu. 

• Pēc lapas aizpildīšanas problēmas izvirzītājs iepazīstas ar iespējamajiem risinājumiem (tie var sakrist vai būt atšķirīgi) un izvēlas trīs idejas, kuras 
šķiet neparastākas un vienlaikus efektīvākas problēmrisinājumam.

• Pārskatot ar “631” un ar SCAMPER metodi radītās idejas, izvēlas, kuru realizēt praktiski adīšanā ar adāmadatām vai tapotāju. 
• Ja nepieciešams, idejas papildināšanai un uzlabošanai izmanto adīta materiāla īpašību sarakstu. Reflektē par ideju radīšanas stratēģiju 

priekšrocībām.
• Praktiski realizē savu ideju.
• Veic adītā izstrādājuma pēcapstrādi. 
• Izvērtē izstrādājumu pēc kritērijiem (atbilstība uzdevumam, tehniskais izpildījums, rūpība un kvalitāte, materiālu un krāsu saskaņa, oriģinalitāte). 
• Prezentē darbu citiem. 
• Noslēgumā reflektē par tematā apgūtajām prasmēm.
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Mezglošana

• Aktualizācija: ar ko atšķiras mezglošana no mezglu siešanas?
• Vāc, krāj un strukturē informāciju par mezglotiem izstrādājumiem, piemēram, digitālajā portfolio – dekoriem, aksesuāriem, sadzīves priekšmetiem, 

sporta inventāru un noskaidro to realizācijā izmantotos materiālus. Iedvesmojas sava izstrādājuma radīšanai.
• Apgūst mezglošanas pamatprasmes – veidus, kā uzsiet darba pavedienu, dažādu mezglu siešanu, pavedienu skaita palielināšanu, jaunu pavedienu 

iestrādāšanu, mezglojuma noslēguma izveidošanu.
• Individuāli vai grupās veido mezglota izstrādājuma skici, plāno izstrādājuma darināšanas secību un nepieciešamo laiku (katrus stundu veic ierakstus 

dizaina dienasgrāmatā, izvirzot stundas sasniedzamo rezultātu un analizējot paveikto). Izveido mezglotu tekstilizstrādājumu. 
• Noformē darbu. Fotografē to. Kopā ar klasesbiedriem veido virtuālu darbu galeriju. Izvērtē pēc snieguma līmeņa apraksta savu veikumu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli
Demonstrēšanai: dzija.
Katram skolēnam: dzija, sutaša auklas – aptuveni 10 m, kokvilnas dzija vai linu aukliņas 
mezglošanai u. c. materiāli idejas realizācijai (metāla aizdares, pērlītes, diegs, uzverami ele-
menti, kociņi, pogas u. c.).

Darba piederumi 
Demonstrēšanai: 2 adāmadatas, tapotājs.
Katram skolēnam: tamboradata, divrindu tapotājs un/vai vienrindas tapotājs, riņķveida 
tapotājs, tapošanas adata, šķēres; 2 vai 5 adāmadatas; līmlente; viedierīce ar interneta pie-
slēgumu un fotografēšanas funkciju.
Skolēnu grupai: adāmmašīna (tehnoloģijas izmēģināšanai).

Mācību vide
Dizaina kabinets, datorikas kabinets.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – tekstildarbu paraugi; atgādnes par dažādām ideju radīšanas stratēģijām; kar-
tītes ar labisko un kreilisko valdziņu rakstiem un tehniskajiem zīmējumiem (un/vai interak-
tīvs IT materiāls). 
Tehnisko zīmējumu izveides tiešsaistes lietotne http://chartgen.orangellous.com/
Tehnisko zīmējumu izveides tiešsaistes lietotne https://www.pixelstitch.net/
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Adīšanas un tapošanas apgūšana
Apguves procesā ir svarīgi saprast, kā veidojas adījums, lai skolēns pats spētu labot savas 
kļūdas, uzcelt izirušu valdziņu, kā arī izprast tehnoloģisko procesu. Skolēns sākumā pamē-
ģina tapot, pēc tam izvēlas padziļināt tapošanas prasmes vai iemācīties adīt ar adāmadatām. 

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Skolēns ideju radīšanas stratēģiju “631” ir apguvis iepriekš (4. klasē). Mācoties ideju radī-
šanas stratēģiju SCAMPER, skolēnam ieteicams skicēt savas idejas.

Izstrāde
Skolēnam ieteicams veidot aprakstu par sava adītā/tapotā izstrādājuma darināšanu, izstrā-
des laikā dokumentējot procesu un attēlus iekļaujot aprakstā. Kā piemērus var izmantot 
dažādos žurnālos, grāmatās un interneta vietnēs pieejamos aprakstus. 

Vērtēšana
Šajā tematā skolēns mācās novērtēt savu tekstildarbu (rezultātu) pēc kritērijiem, skaidrojot, 
kā konkrētais kritērijs izpaužas viņa adītajā izstrādājumā, pamatojot sev ieliktos punktus. 
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6.1. Kā tapo vai ada, 
mezglo izstrādājumu?

6.2. Kā radoši lieto 
atkārtoti izmantojamus 

materiālus?

6.3. Kā mainās 
graudaugu un 

pākšaugu ēdienu 
konsistence atkarībā 

no izmantotā šķidruma 
daudzuma?

6.4 .Kā kombinē koku 
ar citiem materiāliem, 

izgatavojot koka 
modeli ar funkciju?

6.5. Projekts 
“Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?”

6.2. Kā radoši lieto atkārtoti izmantojamus materiālus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 16 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: radoši un lietderīgi atkārtoti izmantot materiālus, lai sama-
zinātu to negatīvo ietekmi uz vidi. 
Izprast, kā top austi materiāli, un iemācīties aust, tā iepazīstoties ar kultūrvēsturisko man-
tojumu, lai to radoši izmantotu inovatīvos risinājumos.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Lietas un materiālus izmanto atkārtoti, taupa resursus, domājot par pasaules 
ilgtspējīgu attīstību (T.Li.3.).

• Lielākā daļa audumu pasaulē tiek ražoti aušanas tehnikā (T.Li.2.).
• Vienkārtnis ir vissenākais auduma pinuma veids (T.Li.3.).
• Apgūstot dažādas tekstiltehnikas, tiek pētītas un saglabātas tautas amatniecības 

kultūrvēsturiskās tradīcijas (T.Li.3.).

• Pēta un novērtē tekstilmateriālu īpašības. (T.6.2.1.1.)
• Pēta ģimenes/skolas/interešu kopas vajadzības, izvērtē jauna dizaina izstrādājuma 

radīšanas nepieciešamību. (T.6.1.1.2.; T.6.3.2.2.)
• Izveido skices dizaina izstrādājumiem, kas radīti no atkārtoti izmantojamiem 

materiāliem. (T.6.1.2.1.)
• Sagatavo kartona apli aušanai. (T.6.2.1.2.)
• Auž uz izveidotā kartona apļa. (T.6.2.1.2.)
• Savieno auduma strēmeles ar slēpto mezglu. (T.6.2.1.3.)
• Pēta un skaidro atkārtoti izmantojamo materiālu izmantošanas nepieciešamību, 

lai īstenotu videi draudzīgus risinājumus. (T.6.3.2.1.; T.6.3.3.7.)
• Ar digitālu ierīci fotografē sava darba tapšanas procesu, dokumentē un parāda 

svarīgāko. (T.6.1.3.3.)
• Prezentē savu ideju, dizaina darbu. (T.6.1.5.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Analizē, kā radīto ideju īstenošana ietekmē vidi un sabiedrību (kopienu) (T.6.1.2.2.).
• Radoši lietojot atkārtoti izmantojamos materiālus, veido savu darbu aušanas tehnikā, 

dokumentējot darba tapšanas procesu, parāda svarīgāko (T.6.1.3.3.; T.6.1.2.2.).

• Darbojas ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, jēgpilni un radoši lietojot atkārtoti 
izmantojamos materiālus. (Tikums – solidaritāte, atbildība, vērtība – darba tikums)

• Izsvērti vērtē kultūras sasniegumus, iedvesmojoties no kultūras mantojuma 
un inovatīviem dizaina risinājumiem sava izstrādājuma idejas izstrādē.  
(Tikums – gudrība, tolerance, vērtība – kultūra)

Jēdzieni: aušana, velki, audi, pinums, recycling jeb materiālu otrreizējā pārstrāde, upcycling jeb radoša atkārtota izmantošana.
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Temata apguves norise

Temata izpēte • Iepazīstas ar dažādiem tekstilmateriāliem, to īpašībām, ražošanā izmantotajiem resursiem, ietekmi uz vidi. 
• Pēta Latvijas un pasaules dizaina darbus, kuri izgatavoti no atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Izveido skices dizaina priekšmetiem, radītiem 

no atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Prezentē tās klasesbiedriem.
• Iepazīstas ar aušanu uz kartona apļa, veido skices dizaina darbiem, kuros izmantoti apaļi austi elementi.
• Apkopo informāciju par ģimenes/skolas/interešu kopas vajadzībām pēc dizaina darba ar austu apaļu elementu un iespējām to realizēt (individuāli 

vai grupās). Izvēlas ideju īstenošanai.
• Analizē, kā izvēlētās idejas īstenošana ietekmēs vidi un kopienu (ģimeni, skolu, klasi, interešu kopu).

Darba plānošana • Iepazīstas ar vērtēšanas kritērijiem un veic darba plānošanas un sagatavošanas procesu:
1) sagatavo dažādus materiālus aušanai (audums, T krekli, plastmasas maisiņi, dabas materiāli u. c.) un kartons aušanas rāmja veidošanai;
2) sagatavo nepieciešamos materiālus dizaina izstrādājumam;
3) sagatavo velkus un audus aušanai – sagriež auduma strēmelītes;
4) izveido “stelles” – apaļu kartona paliktni aušanai;
5) dokumentē procesu, apraksta, fotografē, veido fotogrāfiju slaidrādi – animāciju par aušanas procesu un/vai digitālu tehnoloģiju portfolio, iekļaujot 
tajā svarīgāko un vērtīgāko informāciju.

Darba gaita, 
aušana

• Iekārto velkus, auž, mācās auduma savienošanas veidu bez mezgla.
• Pabeidz aušanas procesu, noņem no kartona.
• Strādā pie sava dizaina izstrādājuma, kurā izmantots austais aplis.

Vērtēšana, 
prezentēšana

• Vērtē savu darba procesu un rezultātu pēc snieguma līmeņa apraksta (vajadzību apzināšana, idejas izstrāde, materiālu un krāsu izvēle, sagatavošanās 
aušanai, aušanas prasme un izpildījums, darba prezentēšana).

• Prezentē savu veikumu klasesbiedriem, parādot savu darbu un pastāstot par darba procesu – veiksmēm un veiktajām izmaiņām plānošanā un realizācijā.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Katram skolēnam: T krekli (vai citi materiāli) atkārtotai izmantošanai, kartons aušanas 
pamatnei, dažādi tekstilmateriāli, materiāli dizaina izstrādājuma izgatavošanai (atbilstoši 
skolēna iecerei).

Darba piederumi 
Katram skolēnam: rakstāmpiederumi, šķēres. 

Mācību vide
Viens vai vairāki datori ar interneta pieslēgumu, projektors, viedierīces fotografēšanai.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – austu tekstildarbu paraugi un informatīvi materiāli par dažādiem tekstil
materiāliem. 
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Starppriekšmetu saikne 

Matemātika Temata mācīšanā izmanto jēdzienus “riņķa līnija, rādiuss, leņķis”. Zīmē riņķa līniju, izmantojot divus rakstāmpiederumus un auklu.

Dabaszinības 5.2. Kā izmanto materiālus? 
(D.6.13.2.2.; D.6.13.3.1.)

Turpina 5. klasē iesākto tematu par atkritumu apsaimniekošanu, kā vienu no alternatīvām dizainā un tehnoloģijās, piedāvājot 
radošu atkārtotu materiālu izmantošanu, ja tie ilgākā laika posmā šķirojot ir saglabāti.

Datorika 4.5. Kā plāno, strukturē, 
veido un noformē prezentāciju?

Sadarbībā ar datorikas skolotāju skolēns prezentāciju lietotnē var veidot plakātu par tekstilmateriālu ražošanu, īpašībām 
un skaidrojumu, kāpēc šie materiāli jāizmanto pārdomāti un atkārtoti.

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Temata sākumā skolēns iepazīstas ar dažādiem tekstilmateriāliem, to īpašībām (sintētiska-
jiem, augu valsts un dzīvnieku valsts materiāliem). Skolēni prezentāciju lietotnē var veidot 
plakātu par tekstilmateriālu ražošanu, īpašībām un skaidrojumu, kāpēc šie materiāli jāiz-
manto pārdomāti un atkārtoti. 

Vajadzību un iespēju apzināšana
Vajadzību pēc austa izstrādājuma skolēni noskaidro ģimenē, klasē un/vai interešu izglītības 
pulciņā. 

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Mācību procesā tiek apgūta prasme prezentēt veiksmīgāko izstrādāto ideju, izmantojot aprak-
stu (apzinoties apraksta nolūku, adresātu, kuram sniegs informāciju un kādā veidā tas tiks darīts).

Vērtēšana
Ar darba procesa un darba rezultāta vērtēšanas kritērijiem skolēns iepazīstas pirms darba 
plānošanas.

Ieviešana
Skolēns prezentē savu darbu vai nu visai klasei, vai arī mazās grupās, tā taupot laika resursus.

Papildiespējas
Apmeklē Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju (DMDM), Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas 
muzeju, novada amatnieku mājas, audējus, aušanas studijas, darbnīcas, tekstilmākslas izstā-
des, tekstilmākslinieku darbnīcas, lietišķās mākslas izstādes, amatniecības izstādes.
Aušanu pa apli var aizstāt ar jebkura veca apģērba pārveidošanu par citu apģērbu vai arī 
par citu funkcionālu priekšmetu. Skolēns tematā par atkārtoti izmantojamiem materiāliem 
var apgūt, kā atjaunot traipainu apģērbu, izmantojot auduma apdruku un/vai batikošanu. 
Tematā radoši var pārveidot arī vecas mēbeles, nolietotas kastītes, traukus, dēlīšus u. tml., 
pārkrāsojot un atjaunojot šos priekšmetus, izmantojot dekupāžas tehniku.
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6.1. Kā tapo vai ada, 
mezglo izstrādājumu?

6.2. Kā radoši lieto 
atkārtoti izmantojamus 

materiālus?

6.3. Kā mainās 
graudaugu un 

pākšaugu ēdienu 
konsistence atkarībā 

no izmantotā šķidruma 
daudzuma?

6.4. Kā kombinē koku 
ar citiem materiāliem, 

izgatavojot funkcionālu 
koka modeli?

6.5. Projekts 
“Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?”

6.3. Kā mainās graudaugu un pākšaugu ēdienu konsistence  
atkarībā no izmantotā šķidruma daudzuma?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas. 

Temata apguves mērķis: iemācīties gatavot dažādas konsistences graudaugu un pākš
augu ēdienus un pasniegt tos, klājot ikdienas pusdienu galdu.
Izprast graudaugu un pākšaugu nozīmi latviešu nacionālo ēdienu gatavošanā un salīdzināt 
nacionālo ēdienu gatavošanu ar mūsdienu ēdienu gatavošanu, skaidrot izmaiņu cēloņus.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Graudaugi ir nozīmīga veselīga uztura sastāvdaļa (T.Li.2.).
• Graudaugus plaši izmanto ikdienas uzturā (T.Li.2.).
• Latviešu nacionālajā virtuvē ir daudz graudaugu ēdienu (T.Li.3.).
• Biezputru pagatavošanai var izmantot jau esošas receptes un veidot jaunas, paredzot 

to iznākumu (T.Li.1.).
• Biezputras kvalitāte un konsistence atkarīga no šķidruma un pievienoto putraimu 

daudzuma (T.Li.2.).

• Pēta graudaugus, pākšaugus un to pārstrādes produktus. (T.6.2.2.1.)
• Salīdzina pārtikas produktus pēc to uzturvērtības. (T.6.2.2.1.)
• Atpazīst dažādus graudu pārstrādes produktus (putraimus, pārslas, miltus). (T.6.2.2.1.)
• Veido algoritmu receptes darbību atspoguļošanai. (T.6.2.6.1.)
• Gatavo graudaugu un pākšaugu ēdienus. (T.6.2.2.3.) 
• Dažādo graudaugu ēdienus, pievienojot dažādus dārzeņus. (T.6.2.2.2.)
• Pasniedz pagatavoto ēdienu. (T.6.2.2.4.)
• Klāj brokastu galdu. (T.6.2.2.4.)
• Veido ikdienas pusdienu ēdienkarti un atbilstoši tai klāj ikdienas pusdienu galdu. 

(T.6.2.2.4.)
• Vērtē savu un citu darbu pēc noteiktiem kritērijiem. (T.6.1.4.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Izzinot dažādu graudaugu un pākšaugu izmantošanu latviešu nacionālajā virtuvē un 
mūsdienās, grupā pagatavo dažādus veselīgus graudaugu, pākšaugu ēdienus, uzklāj 
ikdienas pusdienu galdu un pasniedz pagatavotos ēdienus (T.6.1.3.2.; T.6.2.2.1.; 
T.6.2.2.2.; T.6.2.2.3.; T.6.2.2.4.; T.6.3.2.1.).

Attīsta ieradumu ievērot produktu apstrādes un ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, 
lai darba procesā saglabātos pēc iespējas vairāk vitamīnu un minerālvielu.  
(Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

Jēdzieni: produktu uzturvērtība, nacionālā virtuve.
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Temata apguves norise 

Graudaugi un 
pākšaugi, to pārstrādes 
produkti

• Iepazīstas ar dažādiem graudaugiem un pākšaugiem (paraugiem vai attēliem).
• Salīdzina to uzturvērtību.
• Noskaidro, kuri graudaugu pārstrādes produkti ir pieejami veikalā.
• Pēta informāciju uz produktu etiķetēm: 

1) derīguma termiņu,
2) pagatavošanu,
3) sastāvu,
4) uzturvērtību.

• Pārrunā produkta etiķetes nozīmi un iespējas praktiski lietot tur atrodamo informāciju.

Graudaugu ēdieni 
latviešu nacionālajā 
virtuvē un mūsdienās, 
to gatavošana

• Meklē receptes, izdara secinājumus, kā var izmantot dažādus graudaugu produktus.
• Meklē informāciju par latviešu nacionālajiem ēdieniem.
• Salīdzina, kuri graudaugu produkti izmantoti nacionālajos latviešu ēdienos un kuri pieejami mūsdienās. 
• Pēta dažādu biezputru receptes, pievēršot uzmanību šķidrumam, kurš izmantots par pamatu biezputrai, kā arī putraimu un šķidruma attiecībai. 

Izdara secinājumus par izpētīto (dažādu šķidrumu izmantošanu par pamatu biezputrām; par šķidrajām, biezajām un irdenajām biezputrām, 
to pasniegšanas veidu – karstas, atdzesētas, irdenas).

• Izvēlas biezputras, kuras gatavos. Veido biezputras gatavošanas algoritmu, ņemot informāciju no receptes. Plāno darbu virtuvē (nepieciešamie 
piederumi, produkti, darba gaita, virtuves sakopšana).

• Mācās pagatavot biezputras ar dažādām piedevām un izvērtē, kā mainās to garša un enerģētiskā vērtība. 
• Servē pagatavoto ēdienu, klājot brokastu galdu. Degustē.

Pākšaugu ēdieni 
latviešu nacionālajā 
virtuvē un mūsdienās, 
to gatavošana 
un servēšana

• Iepazīstas ar svarīgākajiem principiem, kas jāņem vērā pākšaugu pirmapstrādē un termiskajā apstrādē.
• Informācijā par latviešu nacionālajiem ēdieniem meklē un salīdzina, kuri pākšaugi tajos izmantoti senatnē un kurus pākšaugus izmanto mūsdienās. 

Veido ēdienkarti un atbilstoši tai plāno ēdienus, darba procesu virtuvē un pienākumu sadali ēdienu pagatavošanā, servēšanā un virtuves sakopšanā.
• Gatavo latviešu nacionālos ēdienus no pākšaugiem vai mūsdienās iecienītu ēdienu, kurā izmantoti pākšaugi.
• Klāj galdu atbilstoši ēdienkartei. Paskaidro, kurā ēdienreizē izvēlēsies pasniegt pagatavoto ēdienu, pamato izvēli.
• Prezentē latviešu nacionālos ēdienus no pākšaugiem. 
• Degustē ēdienu, salīdzina, izvērtē, iesaka uzlabojumus. Vērtē savu un citu darbu pēc snieguma līmeņu apraksta.
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Skolēnu grupai: produkti izvēlēto ēdienu pagatavošanai.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: priekšauts, galvassega.
Skolēnu grupai: darba piederumi izvēlēto ēdienu pagatavošanai, viss nepieciešamais bro-
kastu un ikdienas pusdienu galda klājumam.

Mācību vide
Mācību virtuve.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie: dažādu veidu rīsi, kuskuss, bulgura kvieši, lēcas u. c. (paraugi vai attēli). 

Starppriekšmetu saikne 

Datorika 6. klase  
(T.6.2.6.1.; T.6.2.6.2)

Algoritmiskais problēmrisināšanas veids: pamatojoties uz to, kādas konsistences putru vēlas iegūt, izvēlas sastāvdaļas un to daudzumu. Var veidot recepti, 
izmantojot algoritmu grafisko pierakstu. 

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Izstrāde
Gatavojot biezputras vai citus graudaugu produktu ēdienus, tos var bagātināt ar dažādām 
piedevām, eksperimentēt. Piemēram, gatavot dažādas mannas biezputras ar ķirbi, ar bur-
kāniem vai ar āboliem.
Sastādot pusdienu ēdienkarti, tajā jāiekļauj pagatavotais ēdiens. Pusdienu galdu klāj pie-
mērotu izveidotajai ēdienkartei. 

Papildiespējas
Iepazīstot graudaugu pārstrādes produktus, var doties ekskursijā uz pārtikas veikalu, kur 
izpētīt informāciju uz graudaugu produktu iepakojumiem, salīdzināt to enerģētisko vērtību.
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6.1. Kā tapo vai ada, 
mezglo izstrādājumu?

6.2. Kā radoši lieto 
atkārtoti izmantojamus 

materiālus?

6.3. Kā mainās 
graudaugu un 

pākšaugu ēdienu 
konsistence atkarībā 

no izmantotā šķidruma 
daudzuma?

6.4. Kā kombinē koku 
ar citiem materiāliem, 

izgatavojot funkcionālu 
koka modeli?

6.5. Projekts 
“Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?”

6.4. Kā kombinē koku ar citiem materiāliem,  
izgatavojot funkcionālu koka modeli?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: izprast izstrādājuma galveno skatu un attēlot priekšmeta 
projekciju divos skatos; izvēlēties un kombinēt materiālus atbilstoši izstrādājuma pielietoju-
mam; rosināt un attīstīt telpisko iztēli peldoša modeļa projektēšanā, lai izgatavotu praktiski 
lietojamu peldošu objektu (kuģītis, laiviņa), kura virzību uz priekšu darbina dzinējs.
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Svarīgs posms funkcionējoša modeļa tapšanā ir materiālu saderība, to īpašību un 
pielietojamības noteikšana (T.Li.1.).

• Kokmateriālu var kombinēt ar citiem materiāliem, lai piešķirtu izstrādājumam dažādas 
īpašības un funkcijas.(T.Li.2.).

• Skiču veidošana ļauj nonākt pie pārdomātāka galarezultāta (produkta) (T.Li.1.; T.Li.2.).
• Projektējot modeli, gūst izpratni par berzes spēku un elastības spēku, kas virza to uz 

priekšu (T.Li.2.).
• Modeli testējot, gūst izpratni par berzes un elastības spēku, kas virza (dzen) to uz 

priekšu (T.Li.2.; T.Li.3.).
• Apstrādājot materiālu, labāk izprotamas koksnes īpašības un instrumentu lietošanas 

iespējas (T.Li.2.).
• Apstrādājot izstrādājumu ar apdares līdzekli, iespējams paildzināt tā izmantošanas 

ilgumu (T.Li.3.).
• Praktiskā darba secīga plānošana palīdz izprast izstrādājuma izgatavošanas 

tehnoloģisko procesu (T.Li.2.).
• Rūpīgi pārdomāts un rūpīgi izpildīts darbs ir uztverams kā ilgtspējīgs dizaina produkts 

ar reālu pielietojumu (T.Li.3.).

• Atrod informāciju plašsaziņas līdzekļos un internetā par kuģu un laivu veidiem. 
(T.6.1.1.1.; T.6.1.2.1.; T.6.2.7.1.)

• Veido rasējumu trijos skatos, saskata modeļa galveno skatu. (T.6.1.3.2.; T.6.2.7.2.)
• Skaidro atšķirības starp dažādu sugu kokiem, raksturo tos, to koksni un kā koksnes 

izmantošana atspoguļojas kultūras mantojumā. (T.6.2.1.1.; T.6.3.1.1.)
• Izvēlas putuplasta apstrādei atbilstošus instrumentus. (T.6.2.1.3.; T.6.2.1.3.)
• Līmē un savieno dažādus materiālus. (T.6.3.2.1.)
• Veic materiālu aizzīmēšanu, zāģēšanu, griešanu ar nazi vai “karsto drāti” un virsmas 

apstrādes darba operācijas. (T.6.2.1.3.)
• Ievēro darba drošības noteikumus, strādājot ar rokas un elektriskajiem instrumentiem. 

(T.6.3.3.2.)
• Novērtē savu darbu pēc dotiem kritērijiem. (T.6.1.4.2.; T.6.1.4.3.; T.6.2.7.3.)
• Saskata un nosauc vairākas iespējas, kā pilnveidot savu izstrādājumu. (T.6.1.4.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Savieno dažādus materiālus, izmantojot dabaszinībās apgūtās zināšanas praktiskā 
veidā. (T.6.2.1.3.)

• Veido vienkārša inženiertehniska risinājuma modeli, izprotot darbības principu un 
testējot tā funkcionalitāti pēc skolotāja dotiem kritērijiem. (T.6.2.7.2.; T.6.1.4.2.)

Kļūdas uztver kā iespēju izaugsmei, testējot un pilnveidojot savu radīto izstrādājumu. 
(Tikums – gudrība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: rasēšana, dzinējs, plūdlīnija, berze, pretestība, pretskats, sānskats, izmēri, putuplasts.
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Temata apguves norise

Kustīga modeļa 
iepazīšana

• Nosauc dažādus zināmus kustīgus izstrādājumus. Diskutē par to dzinējiem, materiālu ietekmi uz izstrādājuma īpašībām, funkcionalitāti. 
• Pēta dažādus kuģus un laivas, diskutē par to īpašībām, formu, dzinējiem.
• Apskata un pēta Latvijā sastopamos kokus un to īpašības, pielietojumu, kā arī to apstrādi ar aizsardzības līdzekļiem (krāsas, lakas u. c.), lai izprastu 

aizsardzības līdzekļu lietošanas iespējas peldlīdzekļu izgatavošanā.
• Veido skices ar vismaz trim dažādiem internetā atrodamiem laivu modeļiem ar gumijas motoru (vismaz vienu no tiem video formātā). 
• Novērtē šo laivu modeļu funkcionalitāti (ūdens pretestības ietekmi uz laivu, to manevrēšanu, stabilitāti, ātrumu).

Vingrināšanās • Noskatās un analizē video, nosauc veiktās darbības un to, kuri instrumenti izmantoti modeļa izgatavošanā, pārrunā drošības noteikumu ievērošanu 
un instrumentu izvēles pamatojumu, iesaka, kā darbības veikt drošāk un kuri materiāli, instrumenti ir nepieciešami.

• Skicē virsskatā video redzēto kuģīša modeli, pēc tā no putuplasta izgriež modeli, ievērojot drošības noteikumus. Putuplasta pārpalikumus ievieto 
sadzīves atkritumu konteinerā. 

• Izveido redzēto dzinēju un savieno to ar kuģa modeli. 
• Veic testa braucienus un pārrunā to izdošanos, kā arī modeļa izgatavošanas procesu, nosauc iespējamos uzlabojumus (modeļa forma, papildu 

detaļas, cita veida/formas dzinējs). 
• Apgūst putuplasta griezēja (“karstās drāts”) lietošanu un darba drošības noteikumus.

Modeļa plānošana • Plāno sava modeļa vizuālo izskatu un dzinēja veidu, ar roku veido skices (perspektīvā) un attēlo formu, papildinošās detaļas (klājs, stūre, 
komandtiltiņa telpa, masts, glābšanas riņķi u. c.).

• Veido triju skatu rasējumu ar raksturīgākajiem izmēriem, attēlojot modeli un tā svarīgākās detaļas. 
• Plāno nepieciešamos materiālus, instrumentus un veicamā darba soļus.

Modeļa izgatavošana • Izgatavo modeļa detaļas pēc sava izstrādātā plāna. 
• Apstrādā koka detaļas, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus un ievērojot drošības noteikumus.
• Savieno dzenskrūvi ar barošanas avotu un motoru.
• Savieno detaļas un izveido modeli.

Testēšana • Pirms galīgās apstrādes testē modeli ūdens peldē.
• Pārbauda modeļa iegrimi un stabilitāti.
• Nosaka un veic nepieciešamos uzlabojumus, atkārtoti testē, ja tas nepieciešams, un savieno detaļas, veidojot pabeigtu modeli. 
• Testē modeļa funkcionalitāti kustībā – brauciena ilgumu, nobraukto attālumu un trajektoriju. 
• Diskutē par modeļu formu un tās ietekmi uz dažādām modeļa funkcijām (peldspēja, kustība, vizuālā pievilcība). 
• Veic pašvērtējumu pēc dotajiem kritērijiem.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: dažādu sugu koku attēlu paraugi, trauks ar ūdeni kuģīšu peldināšanai.
Katram skolēnam: saplāksnis, ekstrudētais putuplasts, krāsa, laka, eļļa, vasks, PVA līme, 
divkomponentu līme.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: figūrzāģis, putuplasta griezējs “karstā drāts”, papīra nazis, pamatne grie-
šanai. 

Mācību vide
Datori, projektors, interaktīvā tāfele, internets; kokapstrādes kabinets.

Citi ieteicamie resursi 
Papildinformāciju iespējams iegūt www.ej.uz/laivaargumijasmotoru; https://www.cfi.lu.lv/
izglitiba/sauleskauss/. 

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Temata iesākumā tiek aktualizēti dažādi kustīgi izstrādājumi, populārākie no tiem – dažādi 
pārvietošanās līdzekļi. Transporta veidus iedala trijās grupās: ūdens, zemes un gaisa trans-
porta līdzekļi. Skolēniem pašlaik ir aktuāla velosipēdistu tiesību iegūšana un velosipēds kā 
transporta līdzeklis. Pārrunā dažādus dzinēja veidus un veido izpratni, ka nepieciešams kāds 
spēks, kas darbina motoru. Velosipēdā dzinējspēks ir cilvēka veiktais darbs. Pārrunā arī 
citus veidus, kā var iegūt enerģiju motora darbināšanai. 

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Skolēns iepazīstas ar dažādu veidu kokmateriālu apdari un koksnes izmantošanas iespējām, 
kā arī ar koksnes atbilstību konkrētām izstrādājuma funkcijām un īpašībām. Var demons-
trēt un veikt eksperimentus, nosakot, kurš apdares veids ir piemērotākais aizsardzībai pret 
ūdeni. 

Aktualizē koksnes kā materiāla vērtību latviešu kultūrā. Ozols kā vīrišķais koks ar smagu, 
tumšu, blīvu un cietu koksni, ko izmanto izturīgu mēbeļu ražošanā. Liepa kā sievišķais koks 
ar vieglu, mīkstu, gaišu koksni, ko izmanto bērnu mēbelēs, tostarp šūpuļa darināšanā. 
Putuplastu apstrādājot ar nazi, jāizmanto paliktnis, asmenim jābūt asam. Šim projektam 
piemērotākais putuplasts ir ekstrudētais (cietais) putuplasts. 
Kā dzinēju var izmantot gumijas motoru, elektromotoru (ko darbina baterijas vai saules 
panelis), siltumapmaiņas motoru atbilstoši iespējām.

Testēšana un pilnveide
Atkārtoti testējot, skolēnam ir iespēja uzlabot savu darbu. Testēšana notiek divos pos-
mos. Pirmais tests palīdz noteikt modeļa iegrimi un stabilitāti. Iegrime ir atkarīga no izvē-
lēto detaļu svara. Ja skolēns ir izgatavojis daudz detaļu, tās var traucēt kuģa peldspējai. 
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Skolēnam var nākties atteikties no vairākām detaļām. Stabilitāti nosaka tas, vai detaļas uz 
klāja ir izvietotas simetriski (svara ziņā) pa kuģa centra asi. Ja kādā pusē novietotās detaļas 
būs izteikti smagākas nekā otrā pusē, kuģis var sasvērties uz vienu pusi. Modelis jātestē 
brīdī, kamēr detaļas nav pilnībā savienotas, lai būtu iespējams veikt uzlabojumus. 
Ar otru testu pārbauda, kā darbojas izvēlētais dzinējs,– vai kuģis tiek virzīts uz priekšu un 
pilda savu funkciju kā pārvietošanās līdzeklis. Var testēt nobraukto attālumu, brauciena 
ilgumu un noteikt tā ātrumu. 
Aktualizē kuģa izskatu kā funkciju. Var pārrunāt par dažādu veidu kuģiem (transporta [atpū-
tas, rūpnieciskie], militārie, rūpnieciskie, zinātniskie, sporta) un kā no to funkcijas ir atkarīgs 
kuģa izskats. Veic pārnesi uz citiem izstrādājumiem – kā to vizuālais izskats veic funkciju 
(iederēšanās interjerā, atbilstība stilam, atbilstība cilvēka gaumei). 

Papildiespējas 
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts katru gadu organizē sacensības skolēniem 
“Saules kauss”, kur transportlīdzekļus darbina, izmantojot saules paneļus.
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6.1. Kā tapo vai ada, 
mezglo izstrādājumu?

6.2. Kā radoši lieto 
atkārtoti izmantojamus 

materiālus?

6.3. Kā mainās 
graudaugu un 

pākšaugu ēdienu 
konsistence atkarībā 

no izmantotā šķidruma 
daudzuma?

6.4. Kā kombinē koku 
ar citiem materiāliem, 

izgatavojot koka 
modeli ar funkciju? 

6.5. Projekts 
“Kā raksturot 

uzņēmējdarbību?”

6.5. Projekts “Kā raksturot uzņēmējdarbību?”  
Kopīgs temats ar sociālajām zinībām “Kā raksturot uzņēmējdarbību?”

Ieteicamais laiks temata apguvei: 12–15 mācību stundas sociālajās zinībās (S), 
12 mācību stundas dizainā un tehnoloģijās (T).

Temata apguves mērķis: radot biznesa ideju, to realizējot jeb gūstot dalības piere-
dzi uzņēmējdarbības pasākumā, attīstīt uzņēmējspējas un izprast produkta/pakalpojuma 
cenas un pieprasījuma veidošanos tirgū. Izmēģināt dažādas lietotāju izpētes metodes un 
analizēt iegūtos datus par lietotāju vēlmēm un vajadzībām, lai noteiktu problēmu, ko risi-
nāt ar dizaina procesu un iepriekš apgūtajām praktiskajām iemaņām darbā ar dažādiem 
materiāliem. Testēt radīto risinājumu ar tā mērķgrupas lietotājiem un aprakstīt iespējamos 
uzlabojumus. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Uzņēmējdarbība ir katras valsts saimniecības pamats, tā ļauj valstij attīstīties (S.Li.4.).
• Katrs uzņēmums sev rada zīmolu, kas veicina konkrētas preces vai pakalpojuma 

atpazīstamību. Zīmolam ir vērtība (S.Li.3.).
• Uzņēmējdarbība saistīta ar intelektuālā īpašuma saglabāšanu un aizsargāšanu. 

Intelektuālais īpašums sastāv no vairākiem komponentiem. Intelektuālā īpašuma 
tiesības iedala autortiesībās un rūpnieciskā īpašuma tiesībās (S.Li.3.; T.Li.3.).

• Lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā, vajag izpētīt sabiedrības vajadzību pēc produkta, 
tā izmaksas un cenu (S.Li.4.; T.Li.1.).

• Cilvēku vēlmes un vajadzības var noskaidrot, veicot aptaujas un novērojumus (T.Li.1.).
• Lietotāji testējot izstrādājumu, nosaka izstrādājuma funkcionalitāti un nepieciešamos 

uzlabojumus (T.Li.1.).
• Jaunas biznesa idejas rodas, ja nepieciešams atrisināt kādu problēmu vai attīstīt un 

pilnveidot jau esošu produktu (S.Li.4.; T.Li.1.).
• Produktu var radīt, izmantojot dažādus materiālus un tehnoloģijas (T.Li.2.).
• Uzņēmējspējas piemīt katram, tās var attīstīt (S.Li.4).

• Mācās radīt biznesa ideju un jaunu produktu, izvērtēt to pēc kritērijiem.
• Mācās prezentēt biznesa ideju un produktu.
• Mācās plānot darbības biznesa idejas realizēšanai.
• Aprēķina produkta/pakalpojuma izmaksas, izmantojot algoritmu.
• Rada dažādas idejas, kā ierosmes avotu izmantojot novērojumus un no lietotājiem 

ievāktās informācijas analīzi. (T.6.1.2.1.)
• Izvērtē vajadzību radīt jaunu dizaina risinājumu. (T.6.3.2.2.)
• Rada situācijai atbilstošu risinājumu vai pielāgo jau esošu risinājumu. (T.6.3.2.2.)
• Plāno un apraksta dizaina risinājuma secīgu izstrādes procesu atbilstoši dizaina 

procesa soļiem. (T.6.1.3.1.)
• Izmanto dažādas metodes, lai noskaidrotu lietotāju viedokli, vēlmes un vajadzības. 

(T.6.1.1.2.)
• Modelē dzīves koptelpu, novērojot dažādus vides risinājumus un ievērojot lietotāju 

vēlmes un vajadzības. (T.6.2.9.2.)
• Skaidro nepieciešamību līdzsvarot trīs arhitektūras pamatīpašības apbūvētā vidē. 

(T.6.2.9.3.)
• Izmantojot paraugu un ievērojot pieklājības normas, izveido konkrētam mērķim 

atbilstošu lietotāju aptauju. (T6.1.3.2.; T.6.2.4.1.)
• Prezentē risinājumu un tā tapšanas procesu. (T.6.1.5.1.)
• Izvēlas idejai atbilstošu materiālu un apstrādes tehniku un izmanto to sava risinājuma 

izstrādē. (T.6.2.1.3.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Gūst pieredzi, piedaloties vietējās nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos un izstrādājot 
biznesa idejas. Rada produktu, balstoties uz izstrādāto biznesa ideju, skaidro, kā 
veidojas produkta cena, secina, kāda ir uzņēmuma konkurētspēja, nosaka produkta 
pievienoto vērtību (S.6.4.3.; T.6.3.2.2.).

• Apkopo dažādu veidu informāciju par cilvēku grupu vajadzībām un apstākļiem, kādos 
tās radušās, lai radītu idejas, kā risināt identificētās problēmas, un praktiski izstrādātu 
dizaina risinājumu (T.6.1.1.2.).

• Testē radīto dizaina risinājumu un noskaidro lietotāju viedokli par tā lietojamību un 
atbilstību lietotāju vēlmēm un vajadzībām, apraksta veicamos uzlabojumus (T.6.1.4.2.).

• Skaidrojot jēdzienus “intelektuālais īpašums”, “autortiesības” un “rūpnieciskais 
īpašums”, spriež par to aizsargāšanu (S.6.3.3.).

• Attīsta ieradumu pilnvērtīgi piedalīties sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, kā arī rūpēties 
par savu un kopīgo labumu. (Tikums – solidaritāte, vērtība – Latvijas valsts)

• Attīsta ieradumu atbildīgi un cieņpilni sadarboties ar citiem, ievērojot pieklājības 
normas aptaujas izveidē un respondentu uzrunāšanā. (Tikums – laipnība, vērtība – 
cilvēka cieņa)

Jēdzieni: biznesa ideja, ražošanas resursi, pievienotā vērtība, intelektuālais īpašums, autortiesības, rūpnieciskais īpašums, aptauja, intervija, novērojums.

Temata apguves norise

Ar ko atšķiras ideja 
no biznesa idejas?/
Dizaina pievienotā 
vērtība un lietotāju 
vēlmes

(S) Grupā apspriež un vienojas, kas ir ideja, kas ir biznesa ideja, kā novērtē biznesa ideju.

(S) Iepazīstina ar grupas viedokli klasesbiedrus, kopīgi vienojas par skaidrojumu, kas ir biznesa ideja.

(S) Skolēni grupās analizē skolotāja sagatavotos Latvijas uzņēmumu veiksmes stāstus, secina, kāda ir to biznesa ideja, kas ir uzņēmumu veiksmes 
atslēga.

(S) Skolēni grupās, izmantojot veiksmīgu uzņēmēju dzīvesstāstus, secina, kādas rakstura īpašības jāattīsta, lai būtu uzņēmējs, kāpēc visās valstīs 
rūpējas par uzņēmējdarbības attīstīšanu.

(S) Secinājumus apkopo plakātprezentācijās, izvieto tās klasē.

(T) Pārrunā, kā mērķauditorija ietekmē uzņēmumu un produktus, apskata piemērus, kā tiek radīti produkti un risinājumi konkrētai mērķauditorijai 
un kādi indikatori par to liecina.

(T) Veido apkopojumu ar metodēm, kuras var izmantot, lai uzzinātu lietotāju vēlmes un vajadzības.

(T) Izmēģina vairākas metodes: novērojumu, aptauju, interviju, lai salīdzinātu dažādus vides risinājumus, noteiktu lietotāju vēlmes un vajadzības 
un modelētu to dzīves koptelpu atbilstoši arhitektūras galvenajiem izteiksmes līdzekļiem (ritms, apjoms, telpa).

(T) Apgūst, kā jāveido un jāstrukturē jautājumi, lai noskaidrotu uzņēmumam svarīgu informāciju (pirktspēja, nepieciešamība pēc produkta, vēlamais 
produkta izskats, funkcijas u. tml.).
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Kas ir intelektuālais 
īpašums?/ 
Dizaina pievienotā 
vērtība un lietotāju 
vēlmes

(S) Izmantojot mācību materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”, atpazīst intelektuālā īpašuma jēdzienu, atpazīst, kādu preci un pakalpojumu 
aizsargā ar rūpnieciskā īpašuma tiesībām, kādu – ar autortiesībām.

(S) Skolēniem tiek piedāvāts izvērtēt dažādus izgudrojumus laika gaitā, lai secinātu, kāpēc cilvēki izgudro un pilnveido lietas.

(T) Skolēni, balstoties uz apskatītajiem piemēriem un tirgus izpēti, stāsta par Latvijā populāriem zīmoliem, atpazīst tos.

(T) Pārrunā, kāda ir izstrādājuma vērtība lietotājam un ko svarīgi ņemt vērā idejas koncepcijas izstrādē.

Kas vajadzīgs,  
lai radītu biznesa ideju 
un jaunu produktu?/
Koncepcijas izstrāde

(S) Izmantojot Latvijā radītu biznesa ideju un projektu piemērus, skolēni grupās veido projektu “Mūsu biznesa ideja”:
• (T) izvēlas sava produkta mērķauditoriju un pamato izvēli;
• (S) izstrādā un strukturē aptaujas jautājumus konkrētas mērķauditorijas viedokļa uzzināšanai;
• (S) veic aptauju, analizē iegūto informāciju un identificē problēmu. Analizē situāciju un izvēlās radīt jaunu izstrādājumu vai pielāgot jau esošu risinājumu;
• (S) izdomā biznesa ideju, pamato tās nepieciešamību un novitāti;
• (T) nosauc konkrēta izstrādājuma īpašības, kādas nepieciešamas, lai tas atbilstu lietotāju vēlmēm un vajadzībām;
• (T) izvēlas produkta izgatavošanai kādu no iepriekš apgūtām tehnikām un materiāliem, kas atbilstu idejas koncepcijai;
• (T) izstrādā idejas realizācijas plānu, apraksta nepieciešamos resursus, veicamās darbības, veido skices, iekļaujot izstrādājumam paredzētās īpašības;
• (S) veic aprēķinus par izejmateriālu izmaksām;
• (T) rada uzņēmuma nosaukumu;
• (T) izmantojot interneta resursus, analizē radītā produkta konkurentu piedāvājumu;
• (T) apkopo un analizē iegūto informāciju un secina, kāda ir situācija tirgū un savas idejas dzīvotspēja.

Produkta izstrāde 
un testēšana

(T) Sagatavo izejmateriālus.

(T) Izstrādā prototipu, sekojot iepriekš izstrādātajam darba plānam un ievērojot drošības noteikumus.

(T) Dod lietotājiem testēt prototipu, pārbaudot, vai paredzētās īpašības atbilst lietotāja pieredzei.

(T) Ievāc dažādu lietotāju viedokļus un analizē informāciju, lai noskaidrotu, kas ir izdevies un kas jāuzlabo izstrādājuma lietojamībā.

(T) Vērtē sava izstrādājuma atbilstību dizaina un savas izvēlētās tehnikas kritērijiem (pareizs tehniskais izpildījums, darbs ar instrumentiem, kļūdu 
analīze un labošana).

(T) Noformulē un veic uzlabojumus, izgatavo galarisinājumu.

(T) Prezentē klasesbiedriem savu dizaina risinājumu, stāstot par izstrādes procesu (lietotāju izvēles un izpētes rezultāti, izstrādes process, testēšana, 
ieteicamie uzlabojumi).
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Kā nogādāt produktu 
līdz pircējam?

(S) Skolēni izstrādā reklāmu radītajam produktam, balstoties uz reklāmas izveides principiem.

(S) Piedalās vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumā, iekārtojot stendu, prezentējot savu produktu potenciālajiem klientiem.

(S) Pēc darbības projekta realizēšanas izvērtē uzņēmējdarbības iespējas un riskus, izmantojot SVID metodi.

(S) Darbības projekta dienasgrāmata un izvērtējums tiek iesniegts izvērtēšanai pēc iepriekš zināmiem kritērijiem.

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli
Katram skolēnam: individuāli izvēlēti materiāli pēc sava plāna.
Skolēnu grupai: individuāli izvēlēti materiāli pēc sava plāna.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: individuāli izvēlētajiem materiāliem atbilstoši instrumenti un ierīces pēc 
sava plāna.
Skolēnu grupai: individuāli izvēlētajiem materiāliem atbilstoši instrumenti un ierīces pēc 
sava plāna.

Mācību vide
Dizaina kabinets; mācību virtuve vai darbnīca atbilstoši izvēlētajai tehnikai. 
Starppriekšmetu saikne: kopīgs temats sociālajās zinībās un dizainā un tehnoloģijās. Dizainā 
un tehnoloģijās skolēns veic lietotāju izpēti, produkta izgatavošanu un testēšanu. Dizainā 
un tehnoloģijās skolēns izmantos vizuālajā mākslā nostiprināto izpratni par telpas pārveidi, 
veic vingrināšanās uzdevumus, kuros, izmantojot aptauju, noskaidros vienas vai vairāku 
telpu lietotāju vajadzības un iespējas.
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Metodiskais komentārs 

Tematā tiek uzsvērta skolēna praktiskā darbošanās un jaunas biznesa idejas izstrāde. 
Šis temats veicina zināšanu (iegūtu 1.–6. klasē) par ražošanas resursiem pārnesi un izman-
tošanu reālajā situācijā, savu uzņēmējspēju apzināšanos un inovatīvu ikdienā lietojamu pro-
duktu radīšanu.
Skolēns jāaicina izmantot arī vēsturisku ieskatu izgudrojumu un/vai zīmolu attīstībā, pie-
mēram, kā attīstījās Apple zīmols vai kā laika gaitā mainījās telefons, diskutēt, ko sabiedrībai 
dod jaunu lietu rašanās. Svarīgi rosināt sarunu, kā ikdienu uzlabo, piemēram, veļas mazgā-
jamās mašīnas, automašīnas, elektrības izgudrošana u. tml. 

SVID analīze ir populāra situācijas analīzes metode, kurā apskata analizējamās lietas stiprās 
un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. (Daudzviet saglabājies angliskais nosaukums 
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats).) Vispirms jāvienojas, ka tiks izvērtēta 
sava biznesa ideja vai produkts, pēc tam izveido tabulu ar četriem iedalījumiem: stiprās 
puses, vājās puses, iespējas un draudi, katrā laukā ieraksta nozīmīgāko un noslēgumā – 
prezentē paveikto. Jāatceras, ka stiprās un vājās puses raksturo uzņēmuma iekšējo darbību, 
savukārt iespējas un draudi ir ārējie faktori. Vairāk informācijas: https://www.metodes.lv/
metodes/svidanalizeswotanalysis. 

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Šajā tematā īpaša uzmanība tiek pievērsta lietotāju izpētei. Tiek izmēģinātas 3 metodes, kā 
iegūt informāciju par lietotāju vēlmēm, vajadzībām un ieradumiem: novērošanas metode, 
kurā skolēns vēro konkrētas mērķgrupas pārstāvjus (papildu piedāvātajam vingrinājumam, 
var novērot arī citus lietotājus un procesus, piemēram, skolēnus, kas skolas ēdnīcā saņem 
brīvpusdienas, basketbola treniņu dalībniekus, skolotājus, kas uz skolu nokļūst ar perso-
nisko auto, skolēnus, kas izmanto velosipēdu), fiksējot iepriekš definētas hipotēzes un seci-
not, piemēram, ka nepieciešamas papildu velosipēdu novietošanas vietas vai, ja skolēni paši 
var izvēlēties sev piemērotu porcijas lielumu, samazinās ēdiena atkritumi u. tml. (iespēja 
darbināt eksperimentēšanas prasmes); aptauja un intervija, kurā skolēns uzstāda jautāju-
mus atbilstoši mērķim un strukturē tos piemērotā secībā, ievērojot pieklājības normas. 

Testēšana
Lietotājam, kam paredzēts konkrētais risinājums, ir svarīgi izmēģināt (testēt) izveidoto pro-
totipu. Skolēns izstrādā testēšanas kritērijus un veicamās darbības, kā pārbaudīt formulētās 
risinājuma īpašības, kas ir būtiskas lietotājam, un dod testēt risinājumu lietotājam, lai seci-
nātu, kādi uzlabojumi nepieciešami un kādas izmaiņas jāveic.



7. klase
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7.1. Kā auž izstrādājumu?
7.2. Kā modelē un  

izgatavo izstrādājumu  
ar 3D printeri?

7.3. Kā termiski apstrādā 
gaļu un zivis atkarībā no 

izvēlētā gabala kvalitātes, 
sagriešanas veida 
vai samalšanas?

7.4. Kā rotā kokmateriāla 
izstrādājumus?

7.1. Kā auž izstrādājumu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 9 mācību stundas. 

Temata apguves mērķis: apgūt prievīšu aušanu un aušanu ar pērlītēm, lai rastos darba 
pieredze aušanā un veidotos izpratne, kā auda senāk un kā aušana mainījusies mūsdienās, 
mainoties tehnoloģiskajam procesam. Plānveidā testēt savu austo izstrādājumu un doku-
mentēt rezultātus, lai formulētu pamatotus ierosinājumus izstrādājuma pilnveidei.
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Sasniedzamie rezultāti 

Ziņas Prasmes

• Apgūstot dažādas tekstiltehnikas, tiek pētītas un saglabātas tautas kultūrvēsturiskās 
amatniecības tradīcijas. (T.Li.3.)

• Aušanu ar pērlītēm izmanto pērlīšu rotu radīšanā. (T.Li.2.)
• Darba plāns, instrukcijas un pamācības palīdz ideju realizācijā un praktiskajā darbā. 

(T.Li.1.)

• Digitāli izveido pērlīšu rokassprādzes tehnisko zīmējumu. (T.9.1.3.1.)
• Ja nepieciešams, precizē vai maina materiālu izvēli, tehniku, darba gaitu un pielāgo 

izmaiņām turpmāko darba plānu. (T.9.1.3.3.)
• Auž ar pērlītēm. (T.9.2.1.2.)
• Noformē, piestiprina aizdari. (T.9.2.1.2.)
• Analizē izstrādes procesā radīto dizaina risinājumu un tā uzlabošanas iespējas. 

(T.9.1.4.1.)
• Prezentē izstrādāto rotu, iesaiņojot to kā dāvanu. (T.9.1.5.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Ievērojot materiālu īpašības, pamato to izvēli atbilstoši iecerētajai idejai, plānotajai 
funkcijai un lietotāja vajadzībām (T.9.2.1.1.) un rada austu dizaina izstrādājumu. 
(T.9.2.1.3.) 

• Plānveidā testē radīto dizaina risinājumu, dokumentē testēšanas rezultātus (T.9.1.4.2.) 
un izmanto tos ierosinājumiem, kā pilnveidot izstrādājumu. (T.9.1.4.1.)

• Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, apgūst vairākas aušanas 
tehnikas un izmanto tās savu ieceru realizēšanai. (Tikums – gudrība, vērtība – darba 
tikums)

• Attīsta ieradumu kļūdas uztvert kā iespēju izaugsmei, testē un analizē paveikto, lai 
pilnveidotu savas prasmes un rezultātu. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: prievīte, nītis, šķietiņš, šķīriens, saiva, aušana ar pērlītēm.
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Temata apguves norise 

Aušanas tradīcijas 
Latvijā: audenes un 
celaines

• Aktualizācija: lūdz skolēnu pateikt, par kuru senatnē nozīmīgu izstrādājumu un tā darināšanas tehniku tiks stāstīts, nosaucot prievīšu senos 
nosaukumus (prievete, apsējiņš, paķele). 

• Skolēns iepazīstas ar prievīšu lietojumu un darināšanas tehnikām – audeņu un celaiņu aušanu (veidiem, darba piederumiem, aušanas principiem, 
darba posmiem). Spriež par prievīšu izmantošanas iespējām mūsdienās, apzina savas vajadzības pēc audenes.

Audenes aušana • Izpilda vingrināšanās uzdevumu, lai gūtu praktiskā darba pieredzi, kā ar nīšu (šķietiņa) palīdzību, mainot šķīrienu, mainās velku novietojums 
un paātrinās aušanas process, kā mainās/veidojas raksts atkarībā no velku krāsu izvietojuma. 

• Plāno darba gaitu (uz rūtiņu lapas uzzīmē audenes kompozīciju, aprēķina velku skaitu un nepieciešamo garumu). 
• Sagatavo darba vietu un nepieciešamos materiālus un piederumus aušanai. Sagatavojas aušanai (sagriež velkus, sasien un nostiprina tos, uztin 

uz velku veltnīša, uzsien nītis vai iever velkus šķietiņā, sasien un nostiprina velku otru galu, uztin audu pavedienus uz saivas).
• Mācās aust; raugās, lai audene būtu vienmērīgi plata un blīva, ar taisnām malām. 
• Pēc izstrādājuma noaušanas velku pavedienus nogriež, atstājot bārkstis, un nostiprina audu pavedienu. Pārrunā austu izstrādājumu kopšanu.
• Reflektē par paveikto, izvērtē savas aušanas prasmes pēc snieguma līmeņu apraksta.

Aušana ar pērlītēm • Iepazīstas ar austām un pinuma tehnikā darinātām pērlīšu rotām, salīdzina un formulē atšķirīgo.
• Analizē izmantojamās aušanas ierīces (stellītes vai pašdarinātus risinājumus), izmantojamos materiālus (dažādu veidu diegus, pērlītes, aizdares), 

to priekšrocības un trūkumus (izmantojot SVID metodi).
• Apzina savas (citu) vajadzības un vēlmes pēc pērlīšu rokassprādzes, nosaka ierobežojumus (laiks, resursi u. tml.). Izstrādā rokassprādzes ideju, 

izveido digitālu kompozīcijas zīmējumu.
• Plāno nepieciešamos materiālus, veicamās darbības un realizē tās. Auž pēc instrukcijas un savas izstrādātās kompozīcijas. Izveido aizdari.

Testēšana, pilnveide 
un ieviešana

• Testē izstrādājumu (kā veic rotāšanas funkciju, izturību un to, kādam rokas apkārtmēram tas piemērots), dokumentē fotografējot. Formulē 
priekšlikumus, kā iespējams pilnveidot izstrādājumu, balstoties uz testēšanas rezultātiem. Izvērtē austo izstrādājumu atbilstoši kritērijiem, 
formulē priekšlikumus, kā mainīt izmantotos materiālus, apdari, uzlabot aušanas procesu, lai uzlabotu galarezultātu. 

• Izpēta, kāda veida rotaslietu iesaiņojumi pastāv, meklē risinājumu pērlīšu rokassprādzes iesaiņojumam, pamato izvēlēto risinājumu. 
• Prezentē savu darbu klasesbiedriem.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: dažādu izmēru un materiālu pērlītes, diegi.
Katram skolēnam: pērlītes, diegi, rotaslietu aizdares un cita furnitūra, līme, kokvilnas dzija, 
nīšu diegs.

Darba piederumi 
Demonstrēšanai: saiva, šķietiņš, stellītes aušanai ar pērlītēm, rāmītis, adatas aušanai ar pēr-
lītēm.
Katram skolēnam: stellītes aušanai ar pērlītēm (vai pašdarinātas stellītes no kastes vāka, 
grāmatas), pērļošanas adata vai smalka šujamadata, lineāls, šķēres, šķietiņš vai zīmulis/
kociņš (nīšu veltnītis) un velku veltnītis, saiva, neass nazis, 7–8 cm plata kartona sloksne.
Skolēnu grupai: plakangalu stangas, apaļgalu knaibles. 
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Mācību vide
Dators, projektors, interaktīvā tāfele, datorikas klase vai viedierīces ar interneta pieslē-
gumu.

Citi ieteicamie resursi
Informatīvie – austu darbu paraugi, attēli; pinuma tehnikā darinātas rotas, to attēli. 
www.youtube.com (meklēt pēc atslēgvārdiem, piemēram, The Lielvārde belt: weaving motifs, 
How to bead weave).

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Vajadzību un iespēju apzināšana ir ļoti būtiska dizaina procesa sastāvdaļa, par ko skolēns 
var pārliecināties, pēc darba izstrādes formulējot testēšanas kritērijus un veicot pašu izstrā-
dājuma testēšanu, kā arī dokumentējot šos procesus. 

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Rokassprādzes digitālo kompozīciju var izveidot Excel vai kādā speciālā, rokdarbiem pare-
dzētā programmā. Skolēns pēc tās var aust, izprintējot digitālo kompozīciju vai aušanas 
laikā skatoties viedierīcē.

Izstrāde
Ja nav pieejamas stellītes, pērlīšu rokassprādzi var aust uz kurpju kastes vāka vai uz cietos 
vākos iesietas grāmatas, kam vienā galā piestiprināts ciets cilindrveida rullītis. 

Testēšana un pilnveidošana
Skolēns mācās pēc plāna testēt savu izstrādājumu, apzinot visus testēšanas kritērijus un 
to, ar kādām darbībām tos var pārbaudīt. Svarīgi veidot izpratni par saistību starp vajadzību 
formulēšanu, kā rezultātā izstrādāta ideja (ņemot vērā ierobežojumus), un funkcionalitā-
tes pārbaudes kritērijiem, piemēram, ja nepieciešama rokassprādze, lai papildinātu svētku 
tērpu, to testē, pielaikojot rokassprādzi, kad uzģērbts svētku tērps). Tāpat jāapzinās saistība 
starp testēšanas rezultātiem un secinājumiem, kā pilnveidot savu izstrādājumu, uzlabojot 
tā funkcionalitāti u. tml.

Papildiespējas 
Audeņu aušanu var aizstāt ar celaiņu aušanu, jo galvenais ir saprast, kā velku pavedieni 
aušanas procesā maina vietu un kā tas ietekmē raksta veidošanos.
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7.1. Kā auž izstrādājumu?
7.2. Kā modelē un  

izgatavo izstrādājumu  
ar 3D printeri?

7.3. Kā termiski apstrādā 
gaļu un zivis atkarībā no 

izvēlētā gabala kvalitātes, 
sagriešanas veida 
vai samalšanas?

7.4. Kā rotā kokmateriāla 
izstrādājumus?

7.2. Kā modelē un izgatavo izstrādājumu ar 3D printeri?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pārzināt 3D printera modelēšanas un drukāšanas iespējas 
ražošanā. Apgūt telpisko domāšanu un problēmrisināšanas metodi, izmantojot 3D mode-
lēšanas programmu. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• 3D modelēšana notiek, izmantojot datorprogrammas. (T.Li.2.)
• Gatavā produkta izturība un kvalitāte ir atkarīga ne tikai no modeļa ģeometriskās 

formas, bet arī no 3D drukāšanas iestatījumiem. (T.Li.1.)
• Gatavojot izstrādājumu ar 3D printeri, materiālu daudzumu aprēķina programmatūra 

pēc 3D modeļa izstrādes.(T.Li.2.)
• Testēšanas laikā pārbauda izstrādājumu pēc noteiktiem kritērijiem dažādās sadzīves 

situācijās. (T.Li.1.)
• 3D printeris jālieto atbilstoši tā pielietojumam, ievērojot darba drošības noteikumus. 

(T.Li.3.) 

• Izmanto 3D modelēšanas lietojumprogrammas, lai izstrādātu dažādus modeļus. 
(T.9.1.3.4.; T.9.2.5.2.)

• Pārzina un lieto populārāko 3D drukāšanas tehnoloģiju. (T.9.2.3.1.)
• Izmanto tehnoloģijas problēmrisināšanā. (T.9.2.3.1.; T.9.3.3.7.)
• Analizē 3D drukāšanas ietekmi uz vidi un cilvēku. (T.9.3.2.1.; T.9.2.1.1.; T.9.3.3.7.)
• Praktiski izmanto 3D printeri, lai izgatavotu modeli. (T.9.1.1.1.)
• Produkta izgatavošanā saskata atšķirību starp 3D drukāšanu un citām tehnoloģijām. 

(T.9.3.4.1.)
• Plāno izstrādājuma izgatavošanas secību un tam paredzēto laiku. (T.9.1.3.1.)
• Pārvērš virtuālo 3D modeli 3D printerim saprotamā valodā. (T.9.1.3.4.)
• Organizē darbu atbilstoši izstrādātajam plānam. (T.9.1.3.1.)
• Testē un pilnveido savu izstrādājumu. (T.9.1.4.1.; T.9.1.4.2.)
• Vērtē darbu pēc dotajiem kritērijiem. (T.9.1.4.3.)
• Rada idejas problēmrisināšanai. (T.9.1.2.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Lietojot problēmrisināšanas metodi, pēc paša izstrādātām skicēm 3D modelēšanas 
programmā izveido 3D modeli. (T.9.1.1.3.; T.9.1.3.1.; T.9.1.3.4.)

Jēdzieni: 3D modelēšana, 3D drukāšana, PLA, ģeometriskās figūras.
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Temata apguves norise

Vajadzību un iespēju 
apzināšana

• Internetā pēta un apkopo informāciju par to, kā top 3D drukātie izstrādājumi, pēta izmantotos materiālus un tehnoloģijas. Izvērtē un apzina, 
kuri materiāli un tehnoloģijas ir piemēroti izmantošanai vispārizglītojošajās skolās.

• Izveido savu profilu 3D modelēšanas programmā. Apgūst un lieto 3D modelēšanas programmu.
• Veicot vingrināšanās uzdevumu, izveido trīsdimensionālu objektu ar savu vārdu 3D modelēšanas programmā.
• Apgūst 3D modeļa sagatavošanu printēšanai. Saprot, kuri drukas iestatīšanas parametri ietekmē 3D drukājamā objekta fizikālās īpašības.
• Noskaidro galvenos temata jēdzienus. Noskatās drukāšanas simulāciju. Iepazīstas ar darba drošības noteikumiem, kas jāievēro, strādājot 

ar 3D printeri.
• Pārrunā 3D printera pārpalikumu un neizdevušo prototipu ietekmi uz vidi.

Darba plānošana 
un sagatavošanās 
darbam

• Apzina problēmu un rada vairākas izstrādājuma idejas (skicē). Skicē atliek galvenos raksturojošos izmērus. 
• Plāno izstrādājuma izgatavošanas secību un tam paredzēto laiku, ievērojot, kādas būs veicamās darbības, veidojot 3D modeli, atvēlot laiku 

testēšanai un uzlabošanai.

Modeļa izgatavošana • Izgatavo izstrādājumu atbilstoši izvēlētajai skicei: izveido to 3D modelēšanas programmā un pārvērš virtuālo 3D modeli 3D printerim saprotamā 
valodā.

• Izmantojot programmatūru, aprēķina nepieciešamā materiāla daudzuma un drukāšanas laiku. 
• Izprintē izstrādājumu.
• Veic sava izstrādājuma apstrādi – slīpē, vīlē, krāso.

Testēšana • Testē izgatavoto produktu dažādās sadzīves situācijās, kopā ar klasesbiedriem pārrunā produkta izturību un vizuālo kvalitāti atbilstoši 
3D drukāšanas iestatījumiem.

• Vērtē savu darbu. Izsaka priekšlikumus, kā produktu varētu uzlabot pēc dotajiem kritērijiem.
• Iegūst atgriezenisko saiti no skolotāja par darba procesu un rezultātu.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: izdrukāti 3D modeļi vai video sižeti, lai demonstrētu 3D modelēšanas un 
drukāšanas praktisko izmantojumu.
Katram skolēnam: 3D filements (PLA), akrilkrāsas, šķīdinātājs. 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: dators, interneta pieslēgums, pieeja 3D printerim, knaibles, špakteļ
lāpstiņa, smilšpapīrs, smalkas vīlītes, otas, ūdens trauks.

Mācību vide
Dizaina kabinets.

Citi ieteicamie resursi
Papildinformāciju iespējams iegūt https://ej.uz/3dapstrade. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Jāaplūko 3D printēšanas iespējas dažādās nozarēs – kulinārija, medicīna, celtniecība, mode, 
sports, aizsardzība, zinātne, rūpniecība u. c., kā arī materiāli, kuri tiek izmantoti.
Apgūstot skolā 3D modelēšanu, nepieciešams izmantot PLA (polilaktīda plastmasa) mate-
riālu, jo tas lielākoties sastāv no dabiskas izcelsmes materiāliem un nekaitē veselībai. 
Jāaplūko dažādas printera iestatīšanas iespējas, piemēram, uzstādītais slāņa biezums no 
saka, kāda būs izstrādājuma virsma (jo mazāks slāņa izmērs, jo precīzāka virsma), bet pail-
dzina printēšanas ilgumu. 

Izstrāde
Apstrādei ieteicams izmantot akrilkrāsas, kas piešķir izstrādājumam estētisku kvalitāti. 
Ja skolā nav pieejams 3D printeris, tad, lai izstrādājumus izprintētu, iespējams sadarboties 
ar citām skolām vai tehnoloģiju centriem. 

Testēšana un pilnveide
Ja izstrādājumu nevar izprintēt, to var testēt, izmantojot 3D modelēšanas lietotni un izvei-
dojot detaļām atbilstošus modeļus un tos virtuāli savienojot. Šāds process notiek, profesio-
nāli modelējot izstrādājumus pirms to izgatavošanas. 

Papildiespējas 
Apmeklēt tematiskās nodarbības par 3D modelēšanu IIC “Lielvārdi”. 
Kā labās prakses piemērus var iepazīstināt ar Latvijā izveidotiem uzņēmumiem, kas veik-
smīgi izmanto 3D printēšanu, piemēram, Baltic 3D print un CastPrint, kas rada medicīnā 
izmantojamus risinājumus.
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7.1. Kā auž izstrādājumu?
7.2. Kā modelē un  

izgatavo izstrādājumu  
ar 3D printeri?

7.3. Kā termiski apstrādā 
gaļu un zivis atkarībā no 

izvēlētā gabala kvalitātes, 
sagriešanas veida 
vai samalšanas?

7.4. Kā rotā kokmateriāla 
izstrādājumus?

7.3. Kā termiski apstrādā gaļu un zivis atkarībā no izvēlētā  
gabala kvalitātes, sagriešanas veida vai samalšanas?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 8 mācību stundas. 

Temata apguves mērķis: iemācīties gatavot gaļas un zivju ēdienus un pasniegt tos, 
uzklāt svētku pusdienu galdu (tradicionālo galda klājumu).
Iepazīt citu tautu zivju un gaļas ēdienus, salīdzināt tos ar tradicionālajiem latviešu ēdieniem 
un mūsdienu ēdieniem Latvijā. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Strādājot ar gaļas un zivju produktiem, īpaša uzmanība ir jāpievērš sanitāro normu 
ievērošanai. (T.Li.3.)

• Gaļas un zivju ēdieniem jāizvēlas piemērotas piedevas un jāplāno gatavošanas 
stratēģija, lai visi ēdieni ēdienreizē būtu vēlamajā temperatūrā. (T.Li.2.)

• Garšvielas uzlabo gaļas un zivju ēdiena garšu un bagātina to. (T.Li.2.)
• Gaļas termiskās apstrādes veidu – cepšanu, sautēšanu vai vārīšanu – izvēlas atbilstoši 

viena vai vairāku gaļas gabalu kvalitātei un samalšanas vai sagriešanas veidam. (T.Li.2.)

• Novērtē gaļas un zivju kvalitāti. (T.9.2.2.1.)
• Saskata kopīgo un atšķirīgo gaļas un zivju ēdienu gatavošanas tehnoloģijas procesā. 

(T.9.2.2.2.)
• Salīdzina citu tautu gaļas un zivju ēdienu gatavošanas tradīcijas ar ēdienu gatavošanu 

Latvijā. (T.9.3.1.1.)
• Uzlabo un pielāgo ēdienu receptes savām vajadzībām. (T.9.1.3.2.)
• Racionāli izmanto virtuves ierīces gaļas un zivju ēdienu gatavošanā. (T.9.1.1.3.)
• Plāno nepieciešamos produktus un darba secību gaļas vai zivju ēdiena pagatavošanai. 

(T.9.2.2.3.)
• Izmanto garšvielas ēdiena garšas bagātināšanā, uzlabošanā. (T.9.2.2.3.)
• Klāj tradicionālo galda klājumu svētku pusdienām. (T.9.2.2.4.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Pagatavo un pasniedz zivju un gaļas ēdienus ar piedevām, uzklāj svētku pusdienu galdu, 
strādā komandā. (T.9.3.3.1.; T.9.2.2.1.; T.9.2.2.2.; T.9.2.2.3.; T.9.2.2.4.)

• Attīsta ieradumu ievērot drošības un sanitāri higiēniskos noteikumus darbā virtuvē, 
īpaši strādājot ar gaļas un zivju produktiem. (Tikums – atbildība, vērtība – dzīvība)

• Attīsta ieradumu darboties ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, racionāli, 
energoefektīvi un droši lietojot virtuves tehniku, ierīces. (Tikums – atbildība,  
vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: panēšana, šnicele, karbonāde, gulašs, subprodukti, fast food.
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Temata apguves norise 

Zivju un gaļas produkti, 
to kvalitāte

• Aktualizējot tematu, noskaidro, kāpēc jāēd gaļa un zivis, kādas ir to alternatīvas veģetārajā uzturā.
• Nosaka gaļas un zivju svaigumu pēc dotajām pazīmēm.
• Raksturo gaļas kvalitāti un izmantošanas iespējas, piemēram, pamato, kāpēc jebkuru gaļas gabalu nevar pagatavot kā karbonādi vai gulašu.
• Noskaidro, kuras zivis (liesās, vidēji treknās vai treknās) izmanto vārīšanai, kuras – cepšanai u. tml.
• Veic aprēķinus, cik maksā saldētas zivs fileja (atkausē, sver un aprēķina), salīdzina ar atdzesētas zivs filejas cenu, lai zivs iegādē ņemtu vērā iegūtos 

secinājumus.
• Iepazīstas ar sanitāri higiēniskajiem noteikumiem, kas jāievēro, apstrādājot svaigas zivis un gaļu. Skaidro, kāpēc tos nepieciešams ievērot.
• Meklē un grupē dažādu gaļas, zivju ēdienu receptes, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (koplietošanas dokumentus) pēc:

1) pagatavošanas veidiem – cepts, vārīts, sautēts u. tml.;
2) ēdiena veidiem – uzkoda, zupa, otrais ēdiens;
3) ēdiena izcelsmes vietas – dažādu tautu ēdieni. 

• Iegūto informāciju vēlāk izmanto, grupās vienojoties par ēdieniem, kuri tiks gatavoti vingrināšanās uzdevumā, kā arī svētku pusdienu gatavošanai 
temata noslēgumā.

Dažādu tautu ēdieni 
ikdienas ēdienkartē

• Meklē, ar ko atšķiras dažādu tautu ēdieni un kas tiem kopīgs ar tradicionālajiem un mūsdienu ēdieniem
• Iepazīstas ar dažādām garšvielām un to, kuriem gaļas un zivju ēdieniem un kad gatavošanas gaitā tās pievieno.
• Izpēta, kā gatavo fast food ēdienus, kuros ir gaļa vai zivs (piemēram, hamburgeri, enčiladas, pelmeņi u. tml.), un diskutē par iespējām tos pagatavot 

mājās, uzlabojot ēdienu receptes, izmantojot augstas kvalitātes produktus. Pārrunā, cik bieži būtu ieteicams ēst fast food, lai nekaitētu veselībai.
• Sadalās grupās, izvēlas kādu fast food recepti, uzlabo to atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām. Plāno darbu secību, veido ēdiena gatavošanas 

algoritmu un vienojas par veicamajiem pienākumiem.
• Izpilda vingrināšanās uzdevumu. Reflektē par apgūtajām prasmēm gaļas, zivju ēdienu gatavošanā.

Zivju un gaļas ēdienu 
gatavošana

• Grupās izvēlas vienu vai vairākas receptes, plāno darbu secību, veido algoritmu konkrētā ēdiena pagatavošanai.
• Gatavo gaļas, zivju zupas un/vai otros ēdienus (ar piedevām).
• Salīdzina gaļas un zivju gatavošanas procesu, meklē kopīgo un atšķirīgo.

Galda klāšana, 
degustēšana, 
vērtēšana, 
prezentēšana

• Servē ēdienus.
• Klāj svētku pusdienu galdu.
• Mācās uzvedības normas, kas jāievēro pie svētku pusdienu galda.
• Degustē, izvērtē pagatavotās gaļas, zivju saderību ar piedevām, izvērtē pagatavošanas procesu – vai visas ēdiena sastāvdaļas tika pagatavotas laikā, 

lai ēdienu pasniegtu siltu, iesaka uzlabojumus.
• Izvērtē ēdienu, ievērojot veselīga uztura principus.
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Skolēnu grupai: produkti izvēlēto ēdienu pagatavošanai. 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: priekšauts, galvassega.
Skolēnu grupai: darba piederumi izvēlēto ēdienu pagatavošanai, viss nepieciešamais ikdie-
nas un svētku pusdienu galda klājumam.

Mācību vide
Dators, projektors, viedierīces ar interneta pieslēgumu un Excel, Word programmu, mācību 
virtuve ar nepieciešamo aprīkojumu.

Starppriekšmetu saikne 

Datorika 7.2. Kā sadarboties tiešsaistē, 
veidojot dokumentus un prezentācijas? 
(T.9.2.4.1.; T.9.2.5.2.; T.9.2.5.3.) 

Dizainā un tehnoloģijās lieto datorikā apgūtās zināšanas un izveidotos interneta kontus, lai, strādājot grupās, meklētu, pētītu 
un apkopotu informāciju par zivju un gaļas ēdieniem.

Dizainā un tehnoloģijās lieto datorikā apgūtās zināšanas par koplietošanas dokumentiem un izveidotos interneta kontus,  
lai, strādājot grupās, meklētu, pētītu un apkopotu informāciju Word vai Excel tabulā par zivju un gaļas ēdieniem. 

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Izstrāde
Ieteicams katrai grupai pagatavot gan gaļas, gan zivju ēdienus, lai varētu salīdzināt tehno-
loģiskos procesu. 

Papildiespējas 
Kā vingrināšanās uzdevumu var pagatavot nevis fast food ēdienu, bet, piemēram, sada-
līt veselu mājputnu un pagatavot vairākus ēdienus no tā sastāvdaļām, tādējādi praktiski 
apgūstot ne tikai sadalīšanas procesu, bet arī to, kādas ir iespējas katra gaļas gabala paga-
tavošanā. Klāt pagatavo piedevas, mācoties aprēķināt un sabalansēt gatavošanas laiku, lai 
pasniedzot ēdiens būtu vienmērīgā temperatūrā un lai gaļa vai piedevas nebūtu atdzisušas.
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7.1. Kā auž izstrādājumu?
7.2. Kā modelē un  

izgatavo izstrādājumu  
ar 3D printeri?

7.3. Kā termiski apstrādā 
gaļu un zivis atkarībā no 

izvēlētā gabala kvalitātes, 
sagriešanas veida 
vai samalšanas?

7.4. Kā rotā kokmateriāla 
izstrādājumus?

7.4. Kā rotā kokmateriāla izstrādājumus?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 10 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: izprast rotāšanas nozīmi kultūras vēsturē un salīdzināt to 
ar mūsdienām, skaidrot dažādu etnogrāfisko rakstu nozīmi senatnē un mūsdienās. Iepazī-
ties ar dažādu veidu rotājumiem un to atbilstību dažādiem materiāliem. Veidot pārdomātu 
izstrādājumu un tā fakturētu rotājumu, izmantojot dažādus materiālam piemērotus instru-
mentus. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Rotāšana tiek izmantota kā paņēmiens, lai izstrādājumam piešķirtu pievienoto vērtību. 
(T.Li.3.)

• Rotāt iespējams dažādus materiālus (koku, ādu, metālu, veidošanas materiālus, 
akmeni). (T.Li.3.; T.Li.2.)

• Vēsturiski rotāšana un rotāšanās izmantota dažādās situācijās svētkos un ikdienā. 
(T.Li.3.)

• Rotāšana mūsdienās ir ietekmējusies no kultūras mantojuma, bet mainījusi savu 
nozīmi. (T.Li.3.)

• Etnogrāfiskais rotājums tiek konstruēts, ievērojot noteiktus raksta līniju leņķus, 
proporcijas, attālumus. (T.Li.3.)

• Kokgriešanā izgatavojot izstrādājumu (izmantojot kokgriešanas kaltus), jāievēro 
drošības noteikumi. (T.Li.3.; T.Li.2.)

• Radot savu izstrādājumu, iespējams veidot unikālu rotājumu atbilstoši iecerētajam 
vēstījumam. (T.Li.1.) 

• Meklē un apkopo informāciju par rotāšanas un rotāšanās piemēriem mūsdienās 
un senatnē. (T.9.3.1.1.)

• Pamato savu viedokli par rotāšanas nozīmi kultūras kontekstā. (T.9.3.1.2.)
• Konstruē rotājumu rakstus. (T.9.3.1.1.)
• Veic iegriezumus kokā ar kokgriešanas instrumentiem, ievērojot to lietošanas 

noteikumus un drošību darbā ar tiem. (T.9.3.3.2.)
• Salīdzina dažādu veidu apdari un izvēlas piemērotāko savam izstrādājumam. (T.9.2.1.1.)
• Veido idejas koncepciju, paredzot rotājumu vēstījumu. (T.9.1.1.1.)
• Izvērtē savu un citu darbu pēc dotiem kritērijiem. (T.9.1.4.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Pēta un analizē kultūras mantojumu, tā piemērus un ietekmi uz mūsdienās aktuāliem 
produktiem un procesiem sabiedrībā. (T.9.3.1.1.) 

• Konstruē rotājumu un izstrādā to, izvēloties atbilstošu materiālu, apdares veidu 
un tehnoloģisko procesu. (T.9.1.3.3.)

• Attīsta ieradumu pārdomāti rotāt izstrādājumu, pētot rotāšanas un rotāšanās nozīmi 
senatnē un mūsdienās, kā arī pamatojot sava rotājuma nozīmi. (Tikums – gudrība, 
vērtība – kultūra)

• Attīsta ieradumu droši veikt darbu jaunā situācijā, sekojot līdzi instrukcijām.  
(Tikums – centība, ieradums – darba tikums)

Jēdzieni: ornaments, koka vāle, pusapaļais kalts, robgriezumu nazis, greblis, ēvele koka virsmas līdzināšanai, rotājums, rotāšanās.
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Temata apguves norise

Rotāšanas tehnikas • Diskutē par rotāšanas nozīmi izstrādājumā un to, kāpēc cilvēki rotājas un rotā vidi ap sevi. 
• Iepazīstas ar dažādu materiālu rotāšanas iespējām senatnē un to apstrādes tehnikām.
• Apskata rotājumus – etnogrāfisko rakstu, to zīmju konstruēšanas paņēmienus. 
• Diskutē par etnogrāfiskā raksta lietojumu senatnē amatniecībā.
• Salīdzina rotāšanās veidus svētkos (godos) un ikdienā. 
• Reflektē, kā mūsdienās attīstījusies dažādu materiālu rotāšana, dažādu rakstu izmantojums un ko šī rotāšana nozīmē kultūras kontekstā pašlaik.

Vingrināšanās • Pārzīmē skolotāja doto saules zīmi, konstruējot to un ievērojot etnogrāfiskā raksta leņķus, proporcijas. 
• Nostiprina uz koka sagataves izveidoto zīmējumu (vai arī uzreiz zīmē uz koka sagataves). 
• Nostiprina detaļu darbgaldā, pārbauda tā fiksāciju. 
• Pēc skolotāja norādēm veido kokgriezumu, iepazīstas ar griezējinstrumentiem, to lietošanas un drošības nosacījumiem (griešanas virziens, asmens 

formas atbilstība griezumam, instruments darba kārtībā).
• Veic vairāku koksnes sagatavju apdari, diskutē par dažādu apdares materiālu ietekmi uz koksnes izskatu. 
• Izvēlas un lieto savam izstrādājumam piemērotāko apdares materiālu.

Darba izstrāde • Rada ideju izstrādājumam, kurā rotāšana ir būtisks papildinājums.
• Rada “stāstu” šim izstrādājumam, skaidro, ar ko šis izstrādājums atšķiras no masveida produkcijas. 
• Veido izstrādājuma skici, telpiski attēlojot griezumu.
• Konstruē izdomāto griezumu.
• Veic darba izstrādi atbilstoši drošības noteikumiem.
• Reflektē par savu un citu darba procesu, sniedz atgriezenisko saiti, kā uzlabot izstrādājumu. Diskutē par rotāšanas lietojumu, nozīmi un tehniku, 

izvērtē darbu pēc dotiem kritērijiem.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: lapkoku un skujkoku zāģmateriāli, sadzīves priekšmeti, mēbeles (attēli) 
ar kokgriezumiem.
Katram skolēnam: lapkoka zāģmateriāli.
Skolēnu grupai: lapkoku un skujkoku zāģmateriāli, saplāksnis, MDF.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: dažādu izmēru plakanie kalti, pusapaļais kalts, kokgriešanas naži, kalti, 
koka āmurs, stūrenis, smilšpapīrs.
Skolēnu grupai: zāģis, ēvele, kopējamais papīrs, līme, dažādu izmēru urbji kokam.

Mācību vide
Dizaina kabinets, darbnīca.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – izstrādājumu paraugi, attēli. 
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Starppriekšmetu saikne

Vizuālā māksla 6.3. Dažādu tautu ornamenti (K.6.1.3.; K.6.3.7.) Skolēns atsauc atmiņā iepriekš darīto un apgūto par ornamentiem, to nozīmi. Iespējams īstenot savā 
izstrādājumā iepriekš konstruētu rotājumu, to uzlabojot. 

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Izpēta dažādus materiālus un katram atbilstošos apstrādes paņēmienus: metāls (griezt, 
spiest, liet, savienot (ar metālu, ar akmeni)); āda – iededzināt, iegriezt; akmens (kalt); koks 
(dedzināt, griezt, grebt); tekstils (izšūt, sašūt); veidošanas materiāls – māls (iespiest, veidot, 
grebt, liet). 
Analizē latviešu etnogrāfiskās zīmes un to nozīmi latviešu dzīvē, rotāšanas kultūrā senāk. 

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Ja izstrādājums tiek rotāts, tad materiāla īpašību dēļ (it īpaši kokapstrādē), rotājums var kļūt 
trīsdimensionāls, kas jāņem vērā, plānojot izstrādājuma izskatu. 
Ja rotājums ir ģeometrisks, to nepieciešams konstruēt. Vingrināšanās uzdevumā tiek izstrā-
dāts tradicionāls ornaments, bet savas idejas radīšanā skolēns var veidot mūsdienīgu rak-
stu, izmantojot dažādas ģeometriskas formas.

Izstrāde
Temata galvenais uzdevums ir apgūt rotāšanu kā tehniku, tādēļ noslēguma darbu iespējams 
izstrādāt dažādās tehnikās, kuras skolotājs var variēt, balstoties skolas iespējās un aktuali-
tātēs. Kā apstrādājamo materiālu var izvēlēties arī metālu, veidošanas materiālus, ādu vai 
citus cietus materiālus, kuros iespējams veikt iegriezumus, iespiedumus, kalumus u.tml.



8. klase
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8. klases pirmie divi temati tiek plānoti un īstenoti sadarbībā ar sociālajām zinībām. Tā kā 
dizainā un tehnoloģijās skolēnus var dalīt divās grupās, tad temati ir veidoti tā, lai viena 
grupa sāktu ar tematu “Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru?”, bet otra grupa – ar 
tematu “Kā modelē un izgatavo ar programmvadāmiem darbgaldiem izstrādājumus?”. 

Apgūstot otro tematu sociālajās zinībās, skolēni dizainā un tehnoloģijās strādā ar to mate-
riālu apstrādes tehniku, ko nav apguvuši sadarbībā ar pirmo sociālo zinību tematu (piemēru 
kopīgo tematu un pārējo tematu plānojumam 8. klasē dizainā un tehnoloģijās skatīt sadaļā 
“Ieteikumi mācību darba organizācijai”. 

8.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuāru?

8.2. Kā modelē un izgatavo 
ar programmvadāmiem 

darbgaldiem izstrādājumus?

8.3. Kā virpo ar koka virpu 
izstrādājumu?

8.4. Grupas projekts  
“Kā gatavo piena  
produktu ēdienus?  

Kā uzklāj galdu  
brīvdabas pasākumā?”

8.1. Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru?  
Kopīgs temats ar sociālo zinību tematu “Kā notiek ražošana?”  
1. variants

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas (9 nedēļas) dizainā un tehno
loģijās (T), 8–10 mācību stundas sociālajās zinībās (S).

Temata apguves mērķis: analizējot tuvākajā apkārtnē esošos uzņēmējdarbības pie-
mērus, veido biznesa plānu vai skolēnu mācību uzņēmumu, lai iegūtu praktisku pieredzi 
uzņēmējdarbības uzsākšanā (konkrēta produkta ražošanā konkrētai mērķauditorijai). Salī-
dzina ar rokām un ar šujmašīnu izgatavotu izstrādājumu, to izgatavošanai nepieciešamos 
resursus un izgatavo dizaina izstrādājumu. 



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

171© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Preču ražošanai un pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešami cilvēkresursi un 
kapitālresursi. Uzņēmējs apvieno resursus, lai radītu jaunas preces vai pakalpojumus 
un gūtu peļņu (S.Li.4.; T.Li.1.).

• Vieni no nozīmīgākajiem resursiem ir cilvēkresursi un zināšanas. Tehnoloģiju 
nodarbībās tie ir jāapvieno, lai radītu produktu (S.Li.4.).

• Intelektuālais īpašums ir aizsargāts ar likumu. Mūsu biznesa un radošās idejas ir mūsu 
intelektuālais īpašums (S.Li.3.; T.Li.3.).

• Pastāv dažādas komercdarbības formas: IK, SIA, AS un citas. Skolēnu mācību 
uzņēmums (SMU) ir iespēja vēl skolā apgūt uzņēmējdarbību (S.Li.4.).

• Uzņēmējdarbībai ir jābūt mērķtiecīgai, rūpīgi saplānotai un aprakstītai biznesa plānā. 
Uzņēmējdarbību izvērtē pēc peļņas un ražīguma rādītājiem (S.Li.4.).

• Uzņēmējspēju attīstīšana un zinātniski tehniskais progress sekmē individuāla un kopīga 
labuma radīšanu (S.Li.4.).

• Darbā ar tehnoloģiskām ierīcēm jāievēro darba drošība (T.Li.3.).
• Gan roku darbs, gan tehnoloģiju izmantošana piešķir konkrētas īpašības izstrādājumam 

un tā izgatavošanas procesam (T.Li.3.).
• Lietojot piegrieztni, iespējams izgatavot vairākus vienādus izstrādājumus (T.Li.1.).
• Jaunu lietu radīšanā iespējams izmantot materiālus vai izstrādājumus, kas iepriekš 

pildījuši citu funkciju (T.Li.2.; T.Li.3.).
• Izstrādājuma apdare dažādo tā izskatu, lai atbilstu lietotāja vēlmēm un vajadzībām 

(T.Li.1.).
• Šūšanā testēšanu veic, uzlaikojot apģērbu (T.Li.1.).

• Izvērtē pēc kritērijiem dažādu resursu pieejamību tuvākajā apkārtnē.
• Plāno resursu savietošanu biznesa idejas realizēšanai. (T.9.3.4.2.)
• Nosauc atšķirības starp izstrādājumiem, kas darināti ar rokām un tehnoloģiski 

izgatavotiem izstrādājumiem. (T.9.3.4.1.)
• Nosauc situācijas, kurās priekšroka tiktu dota roku darbam un kurās – tehnoloģiju 

izmantošanai. (T.9.3.4.1.)
• Izstrādājuma izgatavošanā izmanto materiālu, kas iepriekš izmantots ar citu funkciju. 

(T.9.3.2.2.)
• Atlasa resursus savas biznesa idejas realizēšanai, veic ražošanas izdevumu aprēķinu.
• Šuj pārnesumdūrienu, slēpto atšuvumdūrienu. (T.9.2.1.2.)
• Strādā ar šujmašīnu (overloku), šuj vīles un piešuj furnitūru atbilstoši vajadzībai 

un pielietojumam. (T.9.2.1.2.)
• Skicē, atbilstoši mērķim modelē apģērbu vai aksesuārus. (T.9.1.2.1.)
• Mēra ķermeni apģērba piegrieztnes izmēra izvēlei vai konstruēšanai. (T.9.1.3.2.)
• Zīmē piegrieztni vai šablonu aksesuāru šūšanai vai konstruē apģērba piegrieztni. 

(T.9.1.3.1.)
• Šuj apģērbu vai aksesuāru pēc piegrieztnes vai pārveido gatavu apģērbu (stila 

izmaiņas, detaļu nomaiņa/papildināšana, cita ģērba izveide). (T.9.2.1.3.; T.9.3.2.2.)
• Dokumentē darba procesu, fiksējot būtiskākos starpposmus. (T.9.1.3.1.; T.9.1.3.3.)
• Mācās pieņemt ekonomiski izdevīgāko alternatīvu, izvēloties iespējamo 

komercdarbības formu savam uzņēmumam.
• Argumentē intelektuālā īpašuma lomu uzņēmējdarbībā.
• Veido kritērijus, ņemot vērā nepieciešamās zināšanas par materiāliem, izstrādes 

procesu un risinājuma pielietojamību, un izvērtē savu darbu. (T.9.1.2.2.; T.9.1.4.3.)
• Testē izstrādājumu, nosakot piemērotākos materiālus un tehnoloģijas. (T.9.1.4.2.; 

T.9.2.1.2.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Balstoties uz konkrētiem piemēriem, analizē uzņēmēja lomu resursu organizēšanā, 
lai radītu jaunu preci vai pakalpojumu, analizē dažādas uzņēmējdarbības formas  
un to priekšrocības (S.9.4.2.).

• Ievēro intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzības noteikumus un izvērtē 
šo noteikumu neievērošanas sekas (S.9.3.3.; T.9.3.3.6.).

• Skaidro darba ražīguma ietekmi uz ekonomisko situāciju un uz indivīda un sabiedrības 
labklājību (S.9.4.1.).

• Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos gūst praktisku uzņēmējdarbības 
pieredzi, analizē sava mācību uzņēmuma darbību, nosakot tā peļņu, ražīgumu,  
kā arī izstrādā priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai (S.9.4.3.).

• Šuj paša konstruētu apģērbu vai pēc piegrieztnes darina aksesuāru, vai pārveido 
gatavu apģērbu to vairākas reizes testējot (T.9.1.1.3.; T.9.1.3.1.; T.9.2.1.3.; T.9.3.2.2.; 
T.9.4.1.2.). 

• Salīdzina ar rokām un rūpnieciski radītus izstrādājumus, pēta, kā tie tiek izgatavoti 
un kādas ir šo izstrādājumu priekšrocības un trūkumi (T.9.3.4.1.).

• Attīsta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, attīstīt jaunus risinājumus, 
patstāvīgi veidojot biznesa ideju un produktu. 

• Attīsta ieradumu atbildīgi izmantot resursus (ieguldītais darbs, laiks, materiāls), 
izvērtējot roku darba vai rūpnieciski radītu risinājumu lietderību un izvēloties mērķim 
piemērotāko. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu plānot un vadīt savu izziņas procesu, veicot vairākkārtēju testēšanu 
un izmēģinot dažādu materiālu un tehniku saderību. (Tikums – centība,  
vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: ražošana, uzņēmējdarbība, tirgzinības, intelektuālais īpašums, piegrieztne, slēptais atšuvumdūriens, pārnesumdūriens, konstruēšana, modelēšana, ķermeņa mērīšana, 
gurnģērbs, plecģērbs.
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Temata apguves norise 

Kas ir ražošanas 
resursi, kādi ir to 
veidi?/Materiālu un 
tehnoloģiju apzināšana

(S) Izmantojot vizuālos informācijas avotus, grupē ražošanas resursus (cilvēkresursi, materiālie resursi, uzņēmējspējas).

(S) Izvērtējot piedāvāto informāciju, spriež par resursu pieejamību tuvākajā apkārtnē un to izmantošanas iespējām.

(S) Pēta uzņēmējdarbības piemērus (tekstilapstrāde, kokapstrāde u. c.) tuvākajā apkārtnē, lai gūtu idejas savam produktam un apjaustu konkurenci.

(T) Apskata piemērus, kādas preces tiek veidotas vairākos vienādos eksemplāros un kā tās iegūst.

(T) Pēta un apkopo informāciju par šujmašīnām un overlokiem, to veidiem un lietošanas iespējām.

(T) Atkārto šujmašīnas darbības principus, formulējot un grupējot: darbības ar šujmašīnu, kas jāveic pirms šūšanas, sākot šūt un beidzot šūt. 
Instrukciju izmanto darbā ar šujmašīnu.

(T) Izpilda vingrināšanās uzdevumu un izgatavo izstrādājumu pēc parauga, šujot ar roku dūrieniem un arī ar šujmašīnu (piemēram, somai 
piekarināmu vai apģērbam piestiprināmu atstarotāju; tauriņu; matu rotu u. tml.). Dokumentē izgatavošanas procesu: patērētais laiks, ieguldītais 
darbs, izgatavošanas ātrums, kvalitāte, materiālu ekonomija u. tml. Salīdzina abu izstrādājumu izgatavošanas procesu. Secina, kādas ir roku darba 
un tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi.

(T) Iepazīstas ar pieejamo materiālu (dažādi tekstilizstrādājumi, kas vairs nepilda savu funkciju – ir vizuāli defekti, morāli novecojuši u. tml.).

(T) Rada idejas un skices, kādus izstrādājumus var izgatavot (gurnģērbs, plecģērbs, aksesuāri – somas, jostas, cepures u. tml.).

(S) Analizē tehnoloģijās izgatavojamā produkta ražošanai vajadzīgos resursus, lai raksturotu visas nepieciešamās resursu grupas un to izmaksas.

(S) Izvēlas resursus savas biznesa idejas realizācijai, veic ražošanas izdevumu aprēķinu.

(S) Klasē noskatās animācijas filmu “Kas ir intelektuālais īpašums?” (https://www.lrpv.gov.lv/lv/informacijas centrs/intelektualais ipasums), 
lai noskaidrotu, kas ir intelektuālais īpašums, ka tas ir resurss, un diskutē par šī resursa aizsardzības nepieciešamību.
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Kādi ir 
uzņēmējdarbības 
veidi?/Darba 
plānošana un izstrāde

(T) Formulē vērtēšanas kritērijus galaproduktam un tā atbilstībai mērķim.

(T) Dokumentē procesu mācību portfolio, saglabājot pierādījumus par produkta izstrādes starpposmiem (skices, piegrieztnes, šūšanas process ar roku, 
šūšanas process ar šujmašīnu, noformējums).

(T) Plāno un apraksta secīgi darba gaitu – nepieciešamās darbības un testēšanas veidus, piemēram, uzlaikošanas.

(T) Veic nozīmīgākos šūšanas priekšdarbus: nosaka, kuri mēri būs nepieciešami un mēra ķermeni; konstruē apģērba piegrieztni, vadoties 
pēc konstruēšanas secības apraksta tabulā un pamatpiegrieztnes shēmas.

(S) Grupās iepazīstas ar Komerclikuma fragmentiem, noskaidro komercdarbības veidus un to īpatnības.

(S) Izmantojot zigzaga metodi, iepazīstina klasesbiedrus ar iegūto informāciju, lai pamatotu izdevīgāko komercdarbības juridisko formu savam 
uzņēmumam un attīstītu sadarbības prasmes mainīgās grupās.

(T) Sagatavo darba vidi un nepieciešamos resursus.

(T) Nosaka auduma labo pusi, izvēlas atbilstošāko veidu, kā izklāt audumu, un uz tā izvieto, piesprauž piegrieztnes, apvelk tās kontūras, ņemot  
vērā ierobežojumus (velku virziens, pūkojums, raksts, vīļu uzlaides u. tml.), piegriež visas detaļas.

(T) Sagatavo (sasprauž, sadiedz) ģērbu laikošanai vai aksesuāru testēšanai, pēc tam veic labojumus.

(T) Šuj ģērbu vai aksesuāru, vairākkārt uzlaikojot/izmēģinot.

(T) Ģērbu vai aksesuāru rotā, papildina ar detaļām, kas izgatavotas no cita materiāla. Izpilda noslēguma darbus – izvelk sadiegumdiegus, gludina 
u. tml.

Kā tiek organizēts 
ražošanas process?/
Ieviešana

(S) Grupās pēta noteiktu preci, piemēram, ziepes, izvirza idejas un veido loģisku ķēdi, kā prece nonāk līdz patērētājam.

(T) Veido analogu darbību aprakstu par savu izstrādāto tekstilproduktu.

(S) Prezentē grupu darba rezultātu. Salīdzina savus secinājumus ar tirgzinību elementu aprakstu.

(S) Individuāli, izmantojot INSERT metodi, noskaidro nesaprotamus jautājumus un jēdzienus, izpēta biznesa plāna saturu.

(S) Grupās veido biznesa plānu konkrētai precei vai pakalpojumam, prezentē to.

(S) Izmantojot piedāvātos piemērus, veic peļņas un zaudējumu aprēķinus.

(T) Izvērtē savu darbu pēc iepriekš izveidotiem kritērijiem. Novērtē produkta realizāciju atbilstoši sākotnējai idejai un darba procesu.

(S) Prezentē paveikto darbu un izstrādes procesu (kokapstrādes grupa šūšanas grupai), salīdzina kopīgo un atšķirīgo abos ražošanas veidos.

(T) Šūto izstrādājumu prezentēšanai rīko modes skati vai izstādi (reālu vai digitālu).
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: dažādu veidu audumi, kabatu, aizdaru, jostu paraugi vai attēli. 
Katram skolēnam: audumi/apģērbi, atstarojošs audums (atstarotājam), līmaudums, tek-
stillīme, šujamie diegi, aizdares furnitūra, papīrs piegrieztņu konstruēšanai. 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: šujamadata, auduma šķēres, lineāls (25 cm; 100 cm), mērlente, plāna 
ziepju plēksnīte vai krīts, kniepadatas, grafīta zīmulis, flomāsters, līmlente, šķēres, viedierīce 
fotografēšanai. 

Mācību vide
Mācību klase, dators, projektors vai LED ekrāns, darba galdi auduma piegriešanai un šujma-
šīnas novietošanai, šujmašīnas (overloks), gludināmais dēlis ar gludekli, spogulis (80x170cm). 

Citi ieteicamie resursi 
Izšūšanas mašīna SMU logo izstrādei. 
Informatīvie – tekstildarbu paraugi. 

Starppriekšmetu saikne 

Sociālās zinības 8.1. Kā notiek ražošana? Sociālo zinību un dizaina un tehnoloģiju kopīgs temats, lai nostiprinātu ražošanas procesu, praktiski darbojoties ar šūšanas iekārtām. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi. 

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Diskutējot jāpanāk skaidra izpratne par izstrādājuma koncepciju, kā arī jāapzinās ar rokām 
radīta izstrādājuma vērtība un tas, ka arī tehnoloģiju iesaiste izstrādājuma radīšanā ne vien-
mēr samazina tā vērtību. 

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Lai radītu ideju, skolēnam nosaka konkrētu ierobežojumu – materiālu, kas iegūts no iepriekš 
citai funkcijai paredzēta izstrādājuma, piemēram, džinsa bikses, trikotāžas krekls u. tml.

Testēšana un pilnveide
Šūšanā testēšana notiek vairākas reizes izstrādājuma izgatavošanas gaitā, uzlaikojot  
ap  ģērbu, pielaikojot aksesuārus. 

Ieviešana
Skolēni savus izstrādājumus var prezentēt modes skatē, virtuālā galerijā vai organizējot 
izstādi. 

Papildiespējas 
Iespēja veidot savu skolēnu mācību uzņēmumu sadarbībā ar Junior Achievement Latvia. 
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8.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuāru? 

8.2. Kā modelē un izgatavo 
ar programmvadāmiem 

darbgaldiem izstrādājumus?

8.3. Kā rotā kokmateriāla 
izstrādājumus?

8.4. Grupas projekts  
“Kā gatavo piena  
produktu ēdienus?  

Kā uzklāj galdu 
brīvdabas pasākumā?”

8.1. Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai aksesuāru?  
Kopīgs temats ar sociālo zinību tematu “Kā darbojas tirgus?”  
2. variants

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas (9 nedēļas) dizainā un tehno
loģijās (T), 8–10 mācību stundas sociālajās zinībās (S).

Temata apguves mērķis: analizējot tirgus situācijas, oficiālos statistikas datus, rak-
sturo pieprasījumu un piedāvājumu, tos ietekmējošos faktorus, lai prognozētu savu turp-
māko ekonomisko rīcību tirgū. Veido idejas koncepciju, izgatavo un noformē izstrādājumu, 
kas atbilst konkrētai mērķgrupai. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Patērētāji un ražotāji apzinās pieejamos resursus un to izmantošanas alternatīvas, 
plāno savu rīcību tirgū (S.Li.5.). 

• Tirgus veidus nosaka dažādi kritēriji: konkurences līmenis, preču/pakalpojumu veids, 
ģeogrāfiskais izvietojums; tas jāņem vērā, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus 
(S.Li.4.).

• Tirgus līdzsvara apstākļos optimāli tiek apmierinātas patērētāju un ražotāju vajadzības 
(S.Li.5.). 

• Cenas un preču daudzuma izmaiņas tirgū ir likumsakarīgas, tās ietekmē dažādi faktori 
(S.Li.5.).

• Mūsdienu demokrātijas apstākļos saglabājas nepieciešamība pēc valdības iejaukšanās 
tirgus mehānismā (S.Li.5.; S.Li.8.). 

• Darba tirgū cilvēki pārdod savas zināšanas un prasmes. Bezdarbs rada negatīvas sekas 
valstī, tāpēc cilvēkiem aktīvi jāiesaistās šīs problēmas risināšanā (S.Li.4.).

• Modelējot apģērbu atbilstoši lietotāja vēlmēm, cilvēks var mainīt vizuālo koptēlu 
(T.Li.1.).

• Apģērbu un aksesuāru radīšana sastāv no tēla koncepcijas izstrādes un tās realizācijas, 
ņemot vērā mērķi, vajadzības, vēlmes un ierobežojumus (T.Li.1.). 

• Plānojot izstrādājumu, jāņem vērā ierobežojumi – laiks, pieejamie materiāli un 
tehnoloģijas, ģērba vai aksesuāra funkcionalitāte – lietošanas iespējas (T.Li.1.). 

• Ideju radīšanā jāņem vērā izstrādājuma lietošanas iespējas un tā nozīme dažādiem 
lietotājiem (estētiskā, funkcionālā, emocionālā) (T.Li.1.).

• Izstrādājuma iesaiņojums var piešķirt izstrādājumam pievienoto vērtību un padarīt 
to pievilcīgāku lietotājam (T.Li.1.).

• Izstrādājuma apdare un papildu detaļas dažādo tā izskatu, kas atbilst dažādu lietotāju 
vēlmēm un vajadzībām (T.Li.1.). 

• Darbā ar elektriskajām ierīcēm un instrumentiem jāievēro darba drošība (T.Li.3.).

• Atlasa, apkopo informāciju grafiskos modeļos/konstruē pieprasījuma un piedāvājuma 
līknes un interpretē tās.

• Aprēķina ražotāja ienākumu, nosaka preču deficītu, preču pārpalikumu.
• Skaidro pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbības likumsakarības, prognozē savu 

rīcību konkrētā tirgus situācijā.
• Kritiski izvērtē valdības iejaukšanās nepieciešamību tirgus mehānismā, balstoties 

uz gadījumu analīzi.
• Analizē statistikas datus, preses publikācijas un citus avotus, lai izvērtētu konkrētus 

gadījumus ekonomikā un veiktu likumsakarību aprakstu/vispārinājumu.
• Pārdod saražoto preci tirgū, izvērtē ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus.
• Veido idejas koncepciju (izskats, stāsts, noformējums, dažādas mērķauditorijas) 

un attēlo to skicēs. (T.9.1.2.1.)
• Šuj pārnesumdūrienu, slēpto atšuvumdūrienu. (T.9.2.1.2.)
• Strādā ar šujmašīnu (overloku), šuj vīles un piešuj furnitūru atbilstoši vajadzībai un 

pielietojumam. (T.9.2.1.2.)
• Skicē, atbilstoši mērķim modelē apģērbu vai aksesuārus. (T.9.1.2.1.)
• Mēra ķermeni apģērba piegrieztnes izmēra izvēlei vai konstruēšanai. (T.9.1.3.2.)
• Zīmē piegrieztni vai šablonu aksesuāru izgatavošanai vai konstruē apģērba piegrieztni. 

(T.9.1.3.1.)
• Šuj apģērbu vai aksesuāru pēc piegrieztnes vai pārveido gatavu apģērbu (stila 

izmaiņas, detaļu nomaiņa/papildināšana, cita ģērba izveide). (T.9.1.3.1.; T.9.3.2.2.)
• Plāno darba gaitu un nepieciešamos resursus paredzētajam izstrādājumam. (T.9.1.3.1.)
• Izgatavo izstrādājumu pēc izveidota plāna ar rokas un elektriskajiem instrumentiem un 

ierīcēm. (T.9.1.1.3.)
• Noformē izstrādājumu atbilstoši savai sākotnējai iecerei un paredzētajai 

mērķauditorijai. (T.9.1.1.1.)
• Dokumentē darba procesu un rezultātu. (T.9.1.2.2.; T.9.1.3.3.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Atrod, apkopo un pēta pieejamo informāciju par konkrētās problēmas risināšanas 
iespējām un jau esošiem līdzīgiem risinājumiem. Novērtē sava risinājuma 
konkurētspēju salīdzinājumā ar esošajiem risinājumiem (T.9.1.2.3.).

• Patstāvīgi īsteno dizaina risinājumu atbilstoši iepriekš radītam darba plānam un 
vērtēšanas kritērijiem. Īstenošanas procesā dokumentē un novērtē to, precizē 
vai maina resursus un pielāgo darba plānu (T.9.1.3.3.).

• Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos gūst praktisku uzņēmējdarbības 
pieredzi, analizē sava mācību uzņēmuma darbību, nosakot tā peļņu, ražīgumu, kā 
arī izstrādā priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai. Analizē cenu 
veidojošos faktorus. Apkopo un vizualizē tirgus datus ekonomisko modeļu veidā, 
veic to interpretāciju. Atpazīst, skaidro un salīdzina tirgus mehānisma darbības 
īpatnības dažādās ekonomiskās sistēmās (S.9.4.3.).

• Argumentē, kādēļ ierobežoto resursu dēļ vajadzību apmierināšanai izvēles jāveic 
ne tikai mājsaimniecībām, bet arī uzņēmējiem un valstij. Izvērtē savā rīcībā esošos 
resursus, plāno saimnieciskās darbības alternatīvas (S.9.4.1.).

• Izmantojot dažādus informācijas avotus, izvērtē iegūtās izglītības (līmeņa) nozīmi 
dažādās sabiedrībās. Skaidro, kā rodas bezdarbs un kāda ir tā ietekme individuālā 
un valsts līmenī. Izvērtē dažādu faktoru ietekmi uz tirgus mehānismiem (S.9.4.1.).

• Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, sekmīgi darboties komandā, 
risināt sarunas un pieņemt kopīgus lēmumus, izprotot ekonomikas likumsakarības 
un prognozējot savu rīcību tirgū. (Tikums – tolerance, vērtība – cilvēka cieņa, darba 
tikums)

• Attīsta ieradumu atbildīgi izmantot resursus (intelektuālais īpašums, materiāli, laiks), 
izvērtē roku darbu un rūpnieciski radītu risinājumu nozīmi, lietderību un izvēlas 
piemērotāko mērķim. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: piegrieztne, slēptais atšuvumdūriens, pārnesumdūriens, konstruēšana, modelēšana, ķermeņa mērīšana, gurnģērbs, plecģērbs, tirgus, piedāvājums, pieprasījums, bezdarbs.
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Temata apguves norise 

Kādi ir tirgus veidi?/
Idejas koncepcija

(S) Analizē situācijas un atšķir tirgu no citiem saimnieciskās darbības veidiem, nosaka tā dalībniekus, veic tirgus klasifikāciju (preču, resursu, darba u. c.).

(S) Grupās izpēta informāciju par konkurenci un tās veidiem (https://credpro.lv/konkurence/), izvērtē katra veida konkurences ietekmi uz tirgus 
dalībniekiem.

(S) Katra grupa prezentē savu atbildi, lai secinātu, kādi ir izplatītākie konkurences veidi Latvijā.

(T) Diskutē par roku darba (rokas instrumentu) un tehnoloģiju izmantošanas priekšrocībām un iespējām.

(T) Apskata dažādu produktu piemērus un formulē produktu funkcijas, kas ir svarīgas lietotājam (izskats, funkcionalitāte, emocionālā vērtība). (T) (T) 
Formulē vērtēšanas kritērijus galaproduktam un tā atbilstībai mērķim.

(T) Izmanto otras grupas iepriekš radītos portfolio, lai apzinātu ierobežojumus darbā ar konkrēto materiālu un ierīcēm.

(T) Pārrunā cilvēku intereses apģērba izvēlē. Grupās pēta apģērbu stilus, apģērbu siluetus un to, kāda veida tērpi (siluets, proporcijas) katra tipa 
augumam piestāv.

(T) Analizē tēlu veidošanas paņēmienus tradicionālajā kultūrā un apģērba modes dizainā, saskatot ierosmes avotus, proporcijas un formas, novērtējot 
izmantotos materiālus, šūšanas un rokdarbu tehnoloģijas. Formulē tēla koncepciju, pēc kura tiks šūts vai pārveidots apģērbs vai aksesuārs: kam 
paredzēts? kā tiks šūts? kur lietos?

(T) Izveido vairākas tēla ideju skices.  
1. variants: modelē tēlu (apģērbs un aksesuāri) atbilstoši apģērba siluetam, izvēlētām dzīves situācijām;  
2. variants: izvēlas dabas formas, salīdzina ar auguma tipu, pastiprina akcentus, maina tēla apģērba veidolu, lieto aksesuārus;  
3. variants: izvēlas dabas ainavu, tipogrāfijas materiālus, sagatavo auguma tipa trafaretu un meklē tēla apģērba veidolu, lieto aksesuārus.

(T) Rada savas idejas koncepciju, veidojot stāstu par produkta nozīmi, lietošanas iespējām, tam atbilstošo iesaiņojumu dažādām mērķauditorijām.

(T) Definē ierobežojumus: izpildes laiks, izmantotie materiāli, lietošanas nosacījumi u. tml.

(T) Dokumentē darba izstrādes procesu mācību portfolio, saglabājot pierādījumus par produkta izstrādes starpposmiem (skices, piegrieztnes, šūšanas 
process ar roku, šūšanas process ar šujmašīnu, noformējums).
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Darba plānošana/
Kādas ir darba tirgus 
īpatnības Latvijā?

(T) Formulē vērtēšanas kritērijus galaproduktam un tā atbilstībai mērķim.

(T) Plāno un secīgi apraksta darba gaitu: nepieciešamās darbības un testēšanas veidus/uzlaikošanu.

(T) Veic nozīmīgākos šūšanas priekšdarbus: nosaka, kuri mēri būs nepieciešami, un mēra ķermeni; konstruē apģērba piegrieztni, vadoties 
pēc konstruēšanas secības apraksta tabulā un pamatpiegrieztnes shēmas.

(S) Pāros analizē statistikas materiālus, lai veidotu secinājumus par darba tirgus īpatnībām Latvijā (bezdarba līmenis, nodarbinātības līmenis, vakances), 
mācītos saskatīt likumsakarības.

(S) Izmantojot statistikas informāciju un salīdzinot to ar citiem informatīvajiem materiāliem, diskutē par bezdarba cēloņiem. Pāros/grupā izstrādā 
bezdarba risku analīzi, piedāvā idejas, kā samazināt bezdarbu Latvijā.

Produkta izstrāde/
Kas ir piedāvājums, 
pieprasījums preču un 
pakalpojumu tirgū?

(T) Atkārto šujmašīnas darbības principus, formulējot un grupējot darbības ar šujmašīnu, kas jāveic pirms šūšanas, sākot šūt un beidzot šūt. Instrukciju 
izmanto darbā ar šujmašīnu.

(T) Sagatavo darba vidi un nepieciešamos resursus.

(T) Nosaka auduma labo pusi, izvēlas atbilstošāko veidu, kā izklāt audumu, un uz tā izvieto un piesprauž piegrieztni, apvelk tās kontūras, ņemot vērā 
ierobežojumus (velku virziens, pūkojums, raksts, vīļu uzlaides u. c.), piegriež visas detaļas.

(T) Sagatavo (sasprauž, sadiedz) ģērbu/aksesuāru laikošanai/testēšanai, pēc uzlaikošanas/testēšanas veic labojumus.

(T) Šuj ģērbu vai aksesuāru, vairākas reizes uzlaikojot/testējot.

(T) Rotā, papildina ģērbu vai aksesuāru ar tā vai cita materiāla detaļām.

(T) Veic noslēguma darbus – izvelk sadiegumdiegus, gludina u. tml.

(S) Izspēlējot klasē lietišķo spēli “Iepirkšanās tirgū”, konstatē pieprasījuma izmaiņas, kas radušās preces cenu ietekmē, apkopo rezultātus tabulā.

(S) Balstoties uz rezultātiem, konstruē un interpretē pieprasījuma grafisko modeli.

(S) Grupās veic piedāvājuma grafiskā modeļa interpretāciju. Balstoties uz grafiku analīzi, izsaka argumentētu viedokli par cenu izmaiņu iespējamiem 
cēloņiem.

(S) Izmantojot izdales materiālu, izveido pieprasījuma un piedāvājuma tabulu un grafisko modeli, analizē iegūtos rezultātus, lai noteiktu tirgus 
līdzsvaru un tā sekas.
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Noformēšana 
un izvērtēšana/
Kā darbojas tirgus 
mehānismi dažādās 
ekonomiskās sistēmās?

(T) Prezentē savu darbu un darba procesu, skaidro, kā atšķiras rezultāts (izskats), ja izmanto dažādus apdares līdzekļus.

(T) Noformē izstrādājumu atbilstoši iecerei.

(T) Izvērtē savu darbu pēc iepriekš izveidotiem kritērijiem. Novērtē darba procesu un produkta realizāciju atbilstoši sākotnējai idejai, izvēlētajai 
mērķgrupai.

(S) Izmantojot informatīvos avotus, pēc pazīmēm raksturo dažādas ekonomiskās sistēmas. Secina, kāda ekonomiskā sistēma pastāv Latvijā, 
lai raksturotu likumsakarības tirgus mehānismā.

(S) Analizē un izvērtē valsts iejaukšanos tirgū, tās motīvus un sekas, secina par komandekonomikas, brīvā tirgus, jauktās ekonomikas trūkumiem 
un priekšrocībām.

Kādi faktori ietekmē 
situāciju tirgū?

(S) Vietējās uzņēmējdarbības pasākumā pārdod savu saražoto preci, aprēķina izdevumus, ienākumus, peļņu, lai izvērtētu sava uzņēmuma ilgtspēju 
un raksturotu faktorus, kas ietekmē preces atrašanos tirgū.

(S) Grupās analizē situācijas un prognozē pieprasījuma/piedāvājuma iespējamās izmaiņas, pamato ražotāju un patērētāju rīcību ietekmējošos faktorus 
tirgū.

(S) Prognozē savu rīcību darba un preču/pakalpojumu tirgū brīvā tirgus apstākļos.

(S) Diskutē par līdzībām un atšķirībām abos ražošanas veidos (kokapstrāde, šūšana).
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: dažādu veidu audumi, kabatu, aizdaru, jostu paraugi vai attēli.
Katram skolēnam: audumi/apģērbi, līmaudums, tekstillīme, šujamie diegi, aizdares furni-
tūra, papīrs piegrieztņu konstruēšanai. 

Darba piederumi 
Katram skolēnam: šujamadata, auduma šķēres, lineāls (25 cm; 100 cm), mērlente, plāna 
ziepju plēksnīte vai krīts, kniepadatas, grafīta zīmulis, flomāsters, līmlente, šķēres, viedierīce 
fotografēšanai.

Mācību vide
Dizaina kabinets.

Citi ieteicamie resursi
Izšūšanas mašīna sava SMU logo izstrādei.
Informatīvie – izstrādājumu paraugi. 

Starppriekšmetu saikne 

Sociālās zinības  
8.2. Kā darbojas tirgus?

Kopīgs temats sociālajās zinībās un dizainā un tehnoloģijās. Sociālajās zinībās tiek iegūta pirmā informācija par tirgus darbību un konkurētspēju, kas 
palīdz radīt produkta ideju, ko turpmāk īsteno dizainā un tehnoloģijās. Kamēr tiek izstrādāts produkts, sociālajās zinībās paralēli apgūst paredzēto 
saturu. Izstrādājumam jābūt izgatavotam, lai gūtu praktisku pieredzi uzņēmējdarbībā un par to reflektētu. Temata noslēgumā visi skolēni ir guvuši 
pieredzi gan šūšanā, gan darbā ar programmvadāmiem darbgaldiem un var pārrunāt līdzības un atšķirības abu veidu ražošanā.
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Katra grupa izmanto iepriekšējā tematā otras grupas radītos portfolio, kas sniedz ieskatu 
tehnikas un tehnoloģiju ierobežojumos. Diskutējot jāpanāk skaidra izpratne par izstrādā-
juma koncepciju, kā arī jāapzinās ar rokām radīta izstrādājuma vērtība un tas, ka arī teh-
noloģiju iesaiste izstrādājuma radīšanā ne vienmēr samazina tā vērtību. Iespēja aktualizēt 
roku darbu kā vērtību, jo tādā veidā tiek panākts unikāls rezultāts un izstrādājumam ir 
papildu emocionālā vērtība. Tiek apspriesta izstrādājuma emocionālā nozīme kā vērtība – 
kā ar rokām radīts izstrādājums var būt ar lielu pievienoto vērtību un kā vēsturiski nozīmīgu 
materiālu, rotājumu, tehniku izmantošana var piešķirt emocionālo nozīmi izstrādājumam.

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Skolēns rada ideju, kurai ir “vēstījums” – konkrētai patērētāju grupai saistošas īpašības un 
pielietojums. Skolēns skicēs attēlo arī plānoto apģērba vai aksesuāra iesaiņojumu: kaste, 
maisiņš, pievienota ziņa u. tml.

Ieviešana
Skolēns noformē savus izstrādājumus atbilstoši savai skicei un piedalās tirdziņos vai labda-
rības pasākumos.
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8.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuāru?

8.2. Kā modelē un izgatavo 
ar programmvadāmiem 

darbgaldiem izstrādājumus? 

8.3. Kā virpo ar koka virpu 
izstrādājumu?

8.4. Grupas projekts  
“Kā gatavo piena  
produktu ēdienus?  

Kā uzklāj galdu  
brīvdabas pasākumā?”

8.2. Kā modelē un izgatavo ar programmvadāmiem darbgaldiem izstrādājumus?  
Kopīgs temats ar sociālo zinību tematu “Kā notiek ražošana?”  
1. variants 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas (9 nedēļas) dizainā un tehno
loģijās (T), 8–10 mācību stundas sociālajās zinībās (S).

Temata apguves mērķis: analizējot tuvākajā apkārtnē esošos uzņēmējdarbības pie-
mērus, veido biznesa plānu vai skolēnu mācību uzņēmumu, lai iegūtu praktisku pieredzi 
uzņēmējdarbības uzsākšanā (konkrēta produkta ražošanā konkrētai mērķauditorijai). Salī-
dzina ar rokas instrumentiem un tehnoloģijām izgatavotu izstrādājumu, to izgatavošanai 
nepieciešamos resursus un izgatavo dizaina izstrādājumu. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Preču ražošanai un pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešami cilvēkresursi un 
kapitālresursi. Uzņēmējs apvieno resursus, lai radītu jaunas preces vai pakalpojumus 
un gūtu peļņu (S.Li.4.; T.Li.1.).

• Vieni no nozīmīgākajiem resursiem ir cilvēkresursi un zināšanas. Tehnoloģiju 
nodarbībās tie ir jāapvieno, lai radītu produktu (S.Li.4.).

• Intelektuālais īpašums ir aizsargāts ar likumu. Mūsu biznesa un radošās idejas ir mūsu 
intelektuālais īpašums (S.Li.3.; T.Li.3.).

• Pastāv dažādas komercdarbības formas: IK, SIA, AS un citas. Skolēnu mācību 
uzņēmums (SMU) ir iespēja vēl skolā apgūt uzņēmējdarbību (S.Li.4.).

• Uzņēmējdarbībai ir jābūt mērķtiecīgai, rūpīgi saplānotai un aprakstītai biznesa plānā. 
Uzņēmējdarbību izvērtē pēc peļņas un ražīguma rādītājiem. (S.Li.4.).

• Uzņēmējspēju attīstīšana un zinātniski tehniskais progress sekmē individuāla un kopīga 
labuma radīšanu (S.Li.4.). 

• Strādājot ar tehnoloģiskām ierīcēm jāievēro darba drošība (T.Li.3.).
• Gan roku darbs, gan tehnoloģiju izmantošana piešķir konkrētas īpašības izstrādājumam 

un nosaka tā izgatavošanas procesa īpatnības (T.Li.3.).
• Jaunu lietu radīšanā iespējams izmantot materiālus vai izstrādājumus, kas iepriekš 

pildījuši citu funkciju (T.Li.2.; T.Li.3.).

• Atbilstoši kritērijiem izvērtē dažādu resursu pieejamību tuvākajā apkārtnē.
• Plāno resursu savietošanu biznesa idejas realizēšanai. (T.9.3.4.2.)
• Nosauc atšķirības starp izstrādājumiem, kas darināti ar rokām un tehnoloģiski 

izgatavotiem izstrādājumiem, un procesu, kā tie radīti. (T.9.3.4.1.)
• Nosauc situācijas, kurās priekšroka tiktu dota roku darbam un kurās – tehnoloģiju 

izmantošanai. (T.9.3.4.1.)
• Izstrādājuma izgatavošanā izmanto materiālu, kas iepriekš izmantots ar citu funkciju. 

(T.9.3.2.2.)
• Izvēlas resursus savas biznesa idejas realizācijai, aprēķina ražošanas izdevumus.
• Digitāli modelē izstrādājumu ar programmvadāmu darbgaldu saderīgā programmā. 

(T.9.1.3.4.; T.9.2.5.2.)
• Nostiprina materiālu programmvadāmajā darbgaldā. (T.9.2.1.2.)
• Izgatavo un apstrādā izstrādājumu pēc izveidota plāna ar rokas un elektriskajiem 

instrumentiem un ierīcēm. (T.9.1.1.3.)
• Iestata programmvadāmā darbgalda 0 punktu. (T.9.2.3.1.)
• Izvēlas iekārtai atbilstošu faila formātu. (T.9.2.3.1.)
• Dokumentē darba procesu, fiksējot būtiskākos starpposmus. (T.9.1.3.1.; T.9.1.3.3.)
• Mācās pieņemt ekonomiski izdevīgāko alternatīvu, izvēloties iespējamo 

komercdarbības formu savam uzņēmumam.
• Argumentē intelektuālā īpašuma lomu uzņēmējdarbībā.

Veido kritērijus, ņemot vērā nepieciešamās zināšanas par materiāliem, izstrādes procesu 
un risinājuma pielietojamību, un izvērtē savu darbu. (T.9.1.2.2.; T.9.1.4.3.)
• Testē izstrādājumu un piemeklē tam piemērotākos materiālus un izstrādes tehnikas. 

(T.9.1.4.2.; T.9.2.1.2.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Balstoties uz konkrētiem piemēriem, analizē uzņēmēja lomu resursu organizēšanā, 
lai radītu jaunu preci vai pakalpojumu, analizē dažādas uzņēmējdarbības formas  
un to priekšrocības (S.9.4.2.). 

• Ievēro intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzības noteikumus un izvērtē  
šo noteikumu neievērošanas sekas (S.9.3.3.; T.9.3.3.6.).

• Skaidro darba ražīguma ietekmi uz ekonomisko situāciju un indivīda un sabiedrības 
labklājību (S.9.4.1.).

• Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos gūst praktisku uzņēmējdarbības 
pieredzi, analizē sava mācību uzņēmuma darbību, nosakot tā peļņu, ražīgumu,  
kā arī izstrādā priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai (S.9.4.3.).

• Salīdzina ar rokām un rūpnieciski radītus izstrādājumus, pēta, kā tie tiek izgatavoti 
un kādas ir šo izstrādājumu priekšrocības un trūkumi (T.9.3.4.1.).

• Izmanto programmvadāmu darbgaldu, lai izgatavotu izstrādājumu, to vairākas reizes 
testē (T.9.4.1.2.).

• Attīsta ieradumu plānot un vadīt izziņas procesu, attīstīt jaunus risinājumus, patstāvīgi 
veidojot biznesa ideju un produktu. 

• Attīsta ieradumu atbildīgi izmantot resursus (ieguldītais darbs, laiks, materiāls), 
izvērtējot roku darba vai rūpnieciski radītu risinājumu lietderību un izvēloties mērķim 
piemērotāko. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

• Attīsta ieradumu plānot un vadīt izziņas procesu, veicot vairākkārtēju testēšanu, 
izmēģinot dažādu materiālu un tehniku saderību. (Tikums – centība,  
vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: programmvadāmie darbgaldi, kokapstrādes CNC, lāzergravēšana, tehnoloģiskā dokumentācija, mērinstrumenti (bīdmērs, mikrometrs), uzgriežņa atslēga, tehniskā apkope, 
ražošana, uzņēmējdarbība, tirgzinības, intelektuālais īpašums.
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Temata apguves norise 

Kas ir ražošanas 
resursi, kādi ir to 
veidi?/Materiālu un 
tehnoloģiju apzināšana

(S) Izmantojot vizuālos informācijas avotus, grupē ražošanas resursus (cilvēkresursi, materiālie resursi, uzņēmējspējas).

(S) Izvērtējot piedāvāto informāciju, spriež par resursu pieejamību tuvākajā apkārtnē un to izmantošanas iespējām.

(S) Pēta uzņēmējdarbības piemērus (tekstilapstrāde, kokapstrāde u. c.) tuvākajā apkārtnē, lai gūtu idejas savam produktam un apjaustu konkurenci.

(T) Apskata piemērus, kādas preces tiek veidotas vairākos vienādos eksemplāros un kā tās iegūst.

(T) Pēta un apkopo informāciju par dažādiem darbgaldiem, tostarp CNC, kas nepieciešami kokapstrādes darbnīcā, lai veiktu ražošanu.

(T) Izpilda vingrināšanās uzdevumu un izgatavo izstrādājumu pēc parauga ar roku un ar CNC. Iepazīstas ar darba drošības noteikumiem (detaļu 
nostiprināšana, aizsargierīču izmantošana), kas jāievēro, strādājot ar kokapstrādes ierīcēm, iepazīst programmvadāmu darbgaldu uzbūvi un to, 
kā iestatīt 0 punktu un kā izvēlēties iekārtai atbilstošu faila formātu.

(T) Salīdzina abu izstrādājumu izgatavošanas procesu pēc kritērijiem (patērētais laiks, ieguldītais darbs, kvalitāte, materiālu taupība u. tml.). (T) (T) 
Secina par roku darba un tehnoloģiju priekšrocībām un trūkumiem.

(T) Iepazīstas ar pieejamo materiālu (iegūts no dažādiem izstrādājumiem, kas vairs nepilda savu funkciju).

(T) Rada idejas un zīmē skices izstrādājumiem, kurus var izgatavot.

(S) Analizē tehnoloģijās izgatavojamā produkta ražošanai nepieciešamos resursus, lai raksturotu visas nepieciešamās resursu grupas un to izmaksas.

(S) Izvēlas resursus savas biznesa idejas realizācijai, veic ražošanas izdevumu aprēķinu.

(S) Klasē noskatās animācijas filmu “Kas ir intelektuālais īpašums?” (https://www.lrpv.gov.lv/lv/informacijas centrs/intelektualais ipasums), 
lai noskaidrotu, kas ir intelektuālais īpašums un uzzinātu, ka tas ir resurss; diskutē par tā aizsardzības nepieciešamību.
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Kādi ir 
uzņēmējdarbības 
veidi?/Darba 
plānošana un izstrāde

(T) Formulē vērtēšanas kritērijus galaproduktam un tā atbilstībai mērķim.

(T) Dokumentē darba procesu mācību portfolio, saglabājot pierādījumus par produkta izstrādes starpposmiem (skices, rasējumi, izstrādes process ar 
roku, izstrādes process ar darbgaldu, noformējums). Produkta rasēšanā izmanto kādu rasēšanas programmu, piemēram, Autodesk 123D apps.

(T) Plāno un secīgi apraksta darba gaitu – nepieciešamās darbības un testēšanas veidus.

(S) Grupās iepazīstoties ar Komerclikuma fragmentiem, noskaidro komercdarbības veidus un to īpatnības.

(S) Izmantojot zigzaga metodi, iepazīstina klasesbiedrus ar iegūto informāciju, lai pamatotu izdevīgāko komercdarbības juridisko formu savam 
uzņēmumam un attīstītu sadarbības prasmes mainīgas grupās.

(T) Sagatavo darba vidi un nepieciešamos resursus.

(T) Ar roku izgatavo prototipu atbilstoši savam rasējumam. Pārliecinās, vai izvēlētais materiāls atbilst iecerētajai idejai. Reflektē par idejas realizēšanas 
iespējām, nosauc un veic nepieciešamos uzlabojumus.

(T) Ar programmvadāmo darbgaldu izstrādā prototipu un pārbauda tā kvalitāti (CNC piemērotību idejas realizēšanai), reflektē par nepieciešamajiem 
uzlabojumiem un veic tos.

(T) Apstrādā detaļas un, ja nepieciešams, lieto izstrādājuma konstrukcijai piemērotu detaļu savienošanas veidu, savieno ar citiem materiāliem (rotājot, 
papildinot ar citu materiālu, detaļām).

Kā tiek organizēts 
ražošanas process?/
Ieviešana

(S) Grupās pēta noteiktu preci, piemēram, ziepes, izvirza idejas un veido loģisku ķēdi, kā prece nonāk līdz patērētājam.

(T) Veido analogu darbību aprakstu par savu izstrādāto koka produktu.

(S) Prezentē grupu darba rezultātu. Salīdzina savus secinājumus ar tirgzinību elementu aprakstu.

(S) Individuāli, izmantojot INSERT metodi, noskaidro nesaprotamus jautājumus un jēdzienus, izpēta biznesa plāna saturu.

(S) Grupās veido biznesa plānu konkrētai precei vai pakalpojumam, prezentē to.

(S) Izmantojot piedāvātos piemērus, veic peļņas/zaudējuma aprēķinus.

(T) Izvērtē savu darbu pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. Novērtē darba procesu un produkta realizāciju atbilstoši sākotnējai idejai.

(S) Prezentē paveikto darbu un izstrādes procesu (kokapstrādes grupa šūšanas grupai), salīdzina kopīgo un atšķirīgo abu veidu ražošanā.
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis.

Izejmateriāli
Demonstrēšanai: plākšņu materiāli (saplāksnis, MDF, OSB, zāģmateriāli, plastikāti).
Katram skolēnam: lapkoku zāģmateriāls, apdares materiāli. 

Darba piederumi
Katram skolēnam: kokgriešanas kalti, loka finierzāģis, līmspīles, smilšpapīrs, apdares pie-
derumi.
Skolēnu grupai: CNC frēzēšanas iekārta, var izmantot arī ploteri, lāzergravieri, 3D printeri.

Mācību vide
Mācību klase, dators, LED ekrāns.

Citi ieteicamie resursi
Interaktīvā tāfele, rasēšanas programmas (Tinkercad 3d, AutoCAD, SketchUp un Inventor).
Informatīvie – izstrādājumu paraugi. 

Starppriekšmetu saikne 

Sociālās zinības 8.1. Kā notiek 
ražošana?

Sociālo zinību un dizaina un tehnoloģiju kopīgs temats, lai nostiprinātu izpratni par ražošanas procesu, praktiski darbojoties ar kādu 
no tehnoloģijām (CNC frēzēšana kokapstrādē).
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Diskutējot jāpanāk skaidra izpratne par izstrādājuma koncepciju, kā arī jāapzinās ar rokām 
radīta izstrādājuma vērtība un tas, ka arī tehnoloģiju iesaiste izstrādājuma radīšanā ne vien-
mēr samazina tā vērtību.

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Lai radītu ideju, skolēnam nosaka konkrētu ierobežojumu – materiālu, kas iegūts no iepriekš 
citai funkcijai paredzēta izstrādājuma, piemēram, vecas mēbeles, dekorācijas. 

Testēšana un pilnveide
Izstrādājums pirms izgatavošanas tiek testēts divas reizes – vienu reizi ar roku, vienu reizi – 
ar programmvadāmo darbgaldu.

Ieviešana
Skolēns noformē savus izstrādājumus atbilstoši skicei un piedalās tirdziņos vai labdarības 
pasākumos. 

Papildiespējas 
Iespēja veidot savu skolēnu mācību uzņēmumu sadarbībā ar Junior Achievement Latvia, CNC 
Optimus skola.
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8.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuāru?

8.2. Kā modelē un izgatavo 
ar programmvadāmiem 

darbgaldiem izstrādājumus?

8.3. Kā virpo ar koka virpu 
izstrādājumu?

8.4. Grupas projekts  
“Kā gatavo piena  
produktu ēdienus?  

Kā uzklāj galdu  
brīvdabas pasākumā?”

8.2. Kā modelē un izgatavo ar programmvadāmiem darbgaldiem izstrādājumus?  
Kopīgs temats ar sociālo zinību tematu “Kā darbojas tirgus?”  
2. variants 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas (9 nedēļas) dizainā un teh-
noloģijās (T), 8–10 mācību stundas sociālajās zinībās (S).

Temata apguves mērķis: analizējot tirgus situāciju, oficiālos statistikas datus, raksturo 
pieprasījumu un piedāvājumu un to ietekmējošos faktorus, lai prognozētu savu turpmāko 
ekonomisko rīcību tirgū. Veido idejas koncepciju, izgatavo un noformē izstrādājumu, kas 
atbilst konkrētai mērķgrupai. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Patērētāji un ražotāji apzinās pieejamos resursus un to izmantošanas alternatīvas, 
plāno savu rīcību tirgū (S.Li.5.).

• Tirgus veidus nosaka dažādi kritēriji: konkurences līmenis, preču/pakalpojumu veids, 
ģeogrāfiskais izvietojums un tas jāņem vērā, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus 
(S.Li.4.).

• Tirgus līdzsvara apstākļos optimāli tiek apmierinātas patērētāju un ražotāju vajadzības 
(S.Li.5.). 

• Cenas un preču daudzuma izmaiņas tirgū ir likumsakarīgas, tās ietekmē dažādi faktori 
(S.Li.5.).

• Mūsdienu demokrātijas apstākļos saglabājas nepieciešamība pēc valdības iejaukšanās 
tirgus mehānismā (S.Li.5.; S.Li.8.). 

• Darba tirgū cilvēki pārdod savas zināšanas un prasmes. Bezdarbs rada negatīvas sekas 
valstī, tāpēc cilvēkiem aktīvi jāiesaistās šīs problēmas risināšanā. (S.Li.4.)

• Ideju radīšanā jāņem vērā izstrādājuma lietošanas iespējas un tā nozīme dažādiem 
lietotājiem (estētiskā, funkcionālā, emocionālā) (T.Li.1.). 

• Izstrādājuma iepakojums, iesaiņojums var piešķirt izstrādājumam pievienoto vērtību 
un padarīt to pievilcīgāku lietotājam (T.Li.1.).

• Izstrādājuma apdare un papildu detaļas dažādo tā izskatu, kas atbilst atšķirīgām 
lietotāju vēlmēm un vajadzībām (T.Li.1.).

• Darbā ar elektriskajām ierīcēm un instrumentiem jāievēro darba drošība (T.Li.3.).

• Atlasa, apkopo informāciju grafiskos modeļos/konstruē pieprasījuma un piedāvājuma 
līknes un interpretē tās.

• Aprēķina ražotāja ienākumu, nosaka preču deficītu, preču pārpalikumu.
• Skaidro pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbības likumsakarības, prognozē savu 

rīcību konkrētā tirgus situācijā.
• Kritiski izvērtē valdības iejaukšanās nepieciešamību tirgus mehānismā, balstoties uz 

gadījumu analīzi.
• Analizē statistikas datus, preses publikācijas un citus avotus, lai izvērtētu konkrētus 

gadījumus ekonomikā un veiktu likumsakarību aprakstu/vispārinājumu.
• Pārdod saražoto preci tirgū, izvērtē ekonomiskos ieguvumus un zaudējumus.
• Veido idejas koncepciju (izskats, stāsts, noformējums, piemērotība dažādām 

mērķauditorijām) un attēlo to skicēs. (T.9.1.2.1.)
• •Plāno darba gaitu un nepieciešamos resursus paredzētajam izstrādājumam. 

(T.9.1.3.1.)
• Digitāli modelē izstrādājumu ar programmvadāmu darbgaldu saderīgā programmā. 

(T.9.1.3.4.; T.9.2.5.2.)
• Nostiprina materiālu programmvadāmajā darbgaldā. (T.9.2.1.2.)
• Izgatavo un apstrādā izstrādājumu pēc izveidota plāna ar rokas un elektriskajiem 

instrumentiem un ierīcēm. (T.9.1.1.3.)
• Iestata programmvadāmā darbgalda 0 punktu. (T.9.2.3.1.)
• Izvēlas iekārtai atbilstošu faila formātu. (T.9.2.3.1.)
• Noformē izstrādājumu atbilstoši savai sākotnējai iecerei un paredzētajai 

mērķauditorijai. (T.9.1.1.1.)
• Dokumentē darba procesu un rezultātu. (T.9.1.2.2.; T.9.1.3.3.)
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Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Atrod, apkopo un pēta pieejamo informāciju par konkrētās problēmas risināšanas 
iespējām un jau esošiem līdzīgiem risinājumiem. Novērtē sava risinājuma 
konkurētspēju ar esošiem risinājumiem (T.9.1.2.3.).

• Patstāvīgi īsteno dizaina risinājumu atbilstoši iepriekš radītam darba plānam 
un vērtēšanas kritērijiem. Īstenošanas procesā dokumentē un novērtē procesu 
un precizē vai maina resursus un pielāgo darba plānu (T.9.1.3.3.).

• Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos gūst praktisku uzņēmējdarbības 
pieredzi, analizē sava mācību uzņēmuma darbību, nosakot tā peļņu, ražīgumu, 
kā arī izstrādā priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai. Analizē cenu 
veidojošos faktorus. Apkopo un vizualizē tirgus datus ekonomisko modeļu veidā, 
interpretē tos. Atpazīst, skaidro un salīdzina tirgus mehānisma darbības īpatnības 
dažādās ekonomiskās sistēmās (S.9.4.3.).

• Argumentē, kādēļ ierobežoto resursu dēļ vajadzību apmierināšanai izvēles jāveic 
ne tikai mājsaimniecībām, bet arī uzņēmējiem un valstij. Izvērtē savā rīcībā esošos 
resursus, plāno saimnieciskās darbības alternatīvas (S.9.5.1.).

• Izmantojot dažādus informācijas avotus, izvērtē iegūtās izglītības (līmeņa) nozīmi 
dažādās sabiedrībās. Skaidro, kā rodas bezdarbs un kāda ir tā ietekme individuālā 
un valsts līmenī. Izvērtē dažādu faktoru ietekmi uz tirgus mehānismiem (S.9.4.1.).

• Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, sekmīgi darboties  
komandā, risināt sarunas un pieņemt kopīgus lēmumus, izprotot ekonomikas 
likumsakarības un prognozējot savu rīcību tirgū. (Tikums – tolerance,  
vērtības – cilvēka cieņa, darba tikums)

• Attīsta ieradumu atbildīgi izmantot resursus (intelektuālais īpašums, materiāli, laiks), 
izvērtē roku darbu un rūpnieciski radītu risinājumu nozīmi, lietderību un izvēlas 
piemērotāko mērķim. (Tikums – atbildība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: programmvadāmie darbgaldi, kokapstrādes CNC, lāzergravēšana, tehnoloģiskā dokumentācija, mērinstrumenti (bīdmērs, mikrometrs), uzgriežņa atslēga, tehniskā apkope, 
tirgus, piedāvājums, pieprasījums.
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Temata apguves norise 

Kādi ir tirgus veidi?/
Idejas koncepcija

(S) Analizējot situācijas, atšķir tirgu no citiem saimnieciskās darbības veidiem, nosaka tā dalībniekus, klasificē tirgu (preču, resursu, darba u. c.).

(S) Grupās izpēta informāciju par konkurenci un tās veidiem (https://credpro.lv/konkurence/) un izvērtē katra veida konkurences ietekmi uz tirgus 
dalībniekiem.

(S) Katra grupa prezentē atbildi, lai secinātu, kuri ir izplatītākie konkurences veidi Latvijā.

(T) Diskutē par roku darba (rokas instrumentu) un tehnoloģiju izmantošanas priekšrocībām un iespējām.

(T) Apskata dažādu produktu piemērus un formulē produktu funkcijas, kas ir svarīgas lietotājam (izskats, funkcionalitāte, emocionālā vērtība). (T) (T) 
Formulē vērtēšanas kritērijus galaproduktam un tā atbilstībai mērķim. Izmanto otras grupas iepriekš radītos portfolio, lai apzinātu ierobežojumus 
darbā ar konkrēto materiālu un ierīcēm.

(T) Rada savas idejas koncepciju, veidojot stāstu par produkta nozīmi, lietošanas iespējām, tam atbilstošo iesaiņojumu dažādām mērķauditorijām.

(T) Dokumentē darba izstrādes procesu mācību portfolio, saglabājot pierādījumus par produkta izstrādes starpposmiem (skices, idejas pamatojums, 
rasējumi, izstrādes process, noformējums).

Darba plānošana/
Kādas ir darba tirgus 
īpatnības Latvijā?

(T) Plāno un apraksta secīgu darba gaitu, paredzot nepieciešamos materiālus, instrumentus, darbības un testēšana veidus.

(T) Produkta rasēšanai izmanto kādu no rasēšanas programmām, piemēram, Autodesk 123D apps.

(S) Pāros analizē statistikas materiālus, lai veidotu secinājumus par darba tirgus īpatnībām Latvijā (bezdarba līmenis, nodarbinātības līmenis, vakances), 
mācītos saskatīt likumsakarības.

(S) Izmantojot statistikas informāciju un salīdzinot to ar citiem informatīvajiem materiāliem, diskutē par bezdarba cēloņiem.

(S) Pāros/grupā veido bezdarba risku analīzi, piedāvā idejas, kā samazināt bezdarbu Latvijā.

Produkta izstrāde/
Kas ir piedāvājums, 
pieprasījums preču 
un pakalpojumu tirgū?

(T) Sagatavo darba vidi un nepieciešamos resursus.

(T) Ar roku izgatavo prototipu atbilstoši rasējumam. Reflektē par idejas realizēšanas iespējām, nosauc un veic nepieciešamos uzlabojumus.

(T) Izstrādā vairākus vienādus izstrādājumus ar programmvadāmo darbgaldu. Veic detaļu apstrādi un, ja nepieciešams, izvēlas izstrādājuma 
konstrukcijai piemērotu detaļu savienošanas veidu, savieno detaļas ar citiem materiāliem (rotājot, papildinot ar citu materiālu).

(S) Izspēlē klasē lietišķo spēli “Iepirkšanās tirgū” un konstatē pieprasījuma izmaiņas preces cenu ietekmē, apkopo rezultātus tabulā.

(S) Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, konstruē un interpretē pieprasījuma grafisko modeli.

(S) Grupās interpretē piedāvājuma grafisko modeli. Balstoties uz grafiku analīzi, izsaka argumentētu viedokli par cenu izmaiņu iespējamiem cēloņiem.

(S) Izmantojot izdales materiālu, izveido pieprasījuma un piedāvājuma tabulu un grafisko modeli, analizē iegūtos rezultātus, lai noteiktu tirgus 
līdzsvaru un tā sekas.
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Noformēšana un 
izvērtēšana/Kā 
darbojas tirgus 
mehānismi dažādās 
ekonomiskās sistēmās?

(T) Prezentē darbu un darba procesu, skaidro, kā atšķiras rezultāts (izskats), ja izmanto dažādus apdares līdzekļus.

(T) Noformē izstrādājumu atbilstoši iecerei.

(T) Izvērtē darbu atbilstoši iepriekš izveidotiem kritērijiem. Novērtē darba procesu un produkta realizāciju atbilstoši sākotnējai idejai.

(S) Izmantojot informatīvos avotus, pēc pazīmēm raksturo dažādas ekonomiskās sistēmas. Lai raksturotu likumsakarības tirgus mehānismā, secina, 
kāda ekonomiskā sistēma pastāv Latvijā.

(S) Analizē un izvērtē valsts iejaukšanos tirgus mehānismā, tās motīvus un sekas, secina par komandekonomikas, brīvā tirgus, jauktās ekonomikas 
trūkumiem un priekšrocībām.

Kādi faktori ietekmē 
situāciju tirgū?

(S) Vietējās uzņēmējdarbības pasākumā pārdod savu saražoto preci, aprēķina izdevumus, ienākumus, peļņu, lai izvērtētu sava uzņēmuma ilgtspēju 
un raksturotu faktorus, kas ietekmē preces atrašanos tirgū.

(S) Grupā analizē un prognozē pieprasījuma/piedāvājuma iespējamās izmaiņas, pamato ražotāju un patērētāju rīcību ietekmējošos faktorus tirgū.

(S) Prognozē savu rīcību darba un preču/pakalpojumu tirgū brīvā tirgus apstākļos.

(S) Diskutē par līdzībām un atšķirībām abu veidu ražošanā (kokapstrāde, šūšana).

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: plākšņu materiāli (saplāksnis, MDF, OSB, zāģmateriāli, plastikāti).
Katram skolēnam: lapkoku zāģmateriāls, apdares materiāli.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: kokgriešanas kalti, loka finierzāģis, līmspīles, smilšpapīrs, apdares pie-
derumi.
Skolēnu grupai: CNC frēzēšanas iekārta, var izmantot arī ploteri, lāzergravieri, 3D printeri.

Mācību vide
Dizaina kabinets, darbnīca. 

Citi ieteicamie resursi
Interaktīvā tāfele, rasēšanas programmas (Tinkercad 3d, AutoCAD, SketchUp un Inventor).
Informatīvie – izstrādājumu paraugi.
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Starppriekšmetu saikne

Sociālās zinības  
8.2. Kā darbojas tirgus?

Kopīgs temats sociālajās zinībās un dizainā un tehnoloģijās. Sociālajās zinībās tiek iegūta pirmā informācija par tirgus darbību un konkurētspēju, kas 
palīdz radīt produkta ideju, ko turpmāk īsteno dizainā un tehnoloģijās. Kamēr tiek izstrādāts produkts, sociālajās zinībās paralēli apgūst paredzēto 
saturu. Izstrādājumam jābūt izgatavotam, lai gūtu praktisku pieredzi uzņēmējdarbībā un par to reflektētu. Temata noslēgumā visi skolēni ir guvuši 
pieredzi gan šūšanā, gan darbā ar programmvadāmiem darbgaldiem un var pārrunāt abu veidu ražošanas līdzības un atšķirības.

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Katra grupa izmanto iepriekšējā tematā otras grupas radītos portfolio, kas sniedz ieskatu 
tehnikas un tehnoloģiju ierobežojumos.
Diskutējot jāpanāk skaidra izpratne par izstrādājuma koncepciju, kā arī jāapzinās ar rokām 
radīta izstrādājuma vērtība un tas, ka arī tehnoloģiju iesaiste izstrādājuma radīšanā ne vien-
mēr samazina tā vērtību. Iespēja aktualizēt roku darbu kā vērtību, jo tā tiek panākts uni-
kāls rezultāts un izstrādājumam ir papildu emocionālā vērtība. Tiek apspriesta izstrādājuma 
emocionālā nozīme kā vērtība – kā ar rokām radīts izstrādājums var būt ar lielu pievienoto 
vērtību, kā vēsturiski nozīmīgu materiālu, rotājumu, tehniku izmantošana var piešķirt emo-
cionālo nozīmi izstrādājumam.

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Skolēns rada ideju, kurai ir “vēstījums” – īpašības un lietojums, kas saistošas konkrētai patē-
rētāju grupai. Skolēns skicēs parāda arī plānoto iesaiņojumu – kaste, maisiņš, pievienota 
etiķete u. tml.

Ieviešana
Skolēns noformē savus izstrādājumus atbilstoši skicei un piedalās tirdziņos vai labdarības 
pasākumos. 

Papildiespējas 
Iespēja veidot savu skolēnu mācību uzņēmumu sadarbībā ar Junior Achievement Latvia, CNC 
Optimus skola.
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8.1.Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuāru?

8.2. Kā modelē un izgatavo 
ar programmvadāmiem 

darbgaldiem izstrādājumus?

8.3. Kā virpo ar koka virpu 
izstrādājumu?

8.4. Grupas projekts  
“Kā gatavo piena  
produktu ēdienus?  

Kā uzklāj galdu  
brīvdabas pasākumā?”

8.3. Kā virpo ar koka virpu izstrādājumu?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 17 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: iepazīties ar virpas kā tehnoloģiskas iekārtas uzbūvi, tās 
darbības principiem un apgūt virpošanas prasmes, lai izgatavotu pārdomātu, funkcionālu 
izstrādājumu. Iepazīt un salīdzināt dažādus apdares veidus un izvēlēties savam izstrādāju-
mam piemērotāko, pamatojoties uz tā mērķi un vēlamo izskatu. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Strādājot ar tehnoloģisku ierīci, jāiepazīstas ar tās uzbūvi un darbības principiem 
(T.Li.3.).

• Daudzi izstrādājumi ir cilindriski vai lodveida un to formu iegūst virpojot (T.Li.2.).
• Praktisks darbs, izmantojot koka virpu, atklāj jaunas kokapstrādes iespējas, strādājot 

ar dažādas cietības un struktūras koksni (T.Li.2.).
• Izstrādājums ir jēgpilns, ja tas būs ilgtspējīgs un tā izstrādei netiks patērēti lieki resursi 

(T.Li.3.).
• Dažādiem izstrādājumiem nepieciešams atšķirīgs resursu daudzums (T.Li.1.).
• Virpai kā tehnoloģiskai ierīcei ir gan priekšrocības, gan trūkumi izstrādājuma 

izgatavošanai no dažādiem materiāliem (T.Li.3.). 

• Skaidro virpas uzbūvi un pamato dažādu detaļu lietojumu. (T.9.3.4.3.)
• Virpo un apstrādā cilindriskas, ieliektas, izliektas virsmas un prognozē kā instrumentu 

lietojums ietekmēs rezultātu. (T.9.2.1.2.)
• Iecerētās izstrādājuma formas izveidei izmanto aizzīmēšanas piederumus, 

palīgierīces – šablonus un instrumentus. (T.9.1.3.2.; T.9.1.1.3.)
• Strādājot ar kokapstrādes virpu un apstrādes instrumentiem ievēro drošības 

noteikumus. (T.9.3.3.2.)
• Rada ideju un skici, pamatojot izstrādājuma lietošanas iespējas. (T.9.1.2.2.)
• Idejas plānošanā izvērtē savas spējas, individuālās īpašības un resursus (laiks, 

pieejamais materiāls).
• Izstrādā detalizētu izstrādājuma rasējumu, norādot nepieciešamos izmērus. (T.9.3.1.1.)
• Pirms izstrādājuma izgatavošanas veic nepieciešamos sagatavošanās darbus (materiālu 

un instrumentu izvēle, sagatavošana, aizzīmēšana). (T.9.1.1.3.; T.9.2.1.1.)
• Izvēlas apstrādes un apdares līdzekļus un paņēmienus noteikta materiāla virsmas 

apstrādei, kas piemēroti arī izstrādājuma pielietojumam (bieža lietošana, lietotājs 
ir bērns, izstrādājums izmantots pārtikas patēriņam u.tml.). (T.9.2.1.1.; T.9.3.3.7.; 
T.9.1.4.3.)

• Veic darba procesa izvērtēšanu un nosauc uzlabojumus. (T.9.2.1.1.; T.9.3.3.7.; 
T.9.1.4.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

Lieto iegūtās zināšanas par virpošanas procesu sava iecerētā virpotā izstrādājuma izgata-
vošanā pēc iepriekš radīta darba plāna (T.9.1.3.3.).

• Attīsta ieradumu darboties droši un ilgtspējīgi, strādājot ar virpu, ievēro darba drošības 
noteikumus un pamato ideju pirms virpotā izstrādājuma izgatavošanas.  
(Tikums – solidaritāte, vērtība – dzīvība)

• Attīsta ieradumu uzturēt kārtībā darba vidi, pēc katra darba posma to sakārtot, 
atbrīvoties no liekajiem materiālu atlikumiem, novietot instrumentus tiem paredzētajās 
vietās. (Tikums – centība, vērtība – darba tikums)

Jēdzieni: virpošana, apdare, apstrāde, kalti, šablons, virpa (māla virpa, koka virpa, metāla virpa).
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Temata apguves norise

Virpošanas procesa 
iepazīšana 

• Diskutē par sarežģītu tehnoloģisko ierīču izmantošanu un aktualizē, ka vispirms jāiepazīstas ar ierīces uzbūvi, lai izprastu tās darbības principus 
un prastu ar to apieties. 

• Iepazīstas ar kokapstrādes virpu, tās uzbūvi un drošības noteikumiem, ka jāievēro darbā ar to (instrumenti nav bojāti, nostiprināšana, aizsarglīdzekļu 
izmantošana, darbību secīga izpilde).

• Atpazīst ikdienā izmantotus priekšmetus, kuri veidoti kā rotācijas ķermeņi, salīdzina dažādus virpošanas paņēmienus un izstrādājuma lietošanas 
iespējas, meklējot līdzīgo un atšķirīgo (koks, keramika, metāls). 

• Mācās izprast palīgierīču nepieciešamību un atpazīt virpošanas kaltus pēc izskata un izmantojuma. 
• Izvērtē kokmateriālu un sagatavo koka sagatavi, izpilda uzdevumu – izgatavo virpotu egli, reflektē par dažādu kokmateriālu īpašībām, kas atklājas, 

tos apstrādājot virpā.

Izstrādājuma 
plānošana

• Izstrādā ideju virpotam izstrādājumam, pamato izstrādājuma lietojamību un ilgtspējību.
• Veido skices vienkāršiem rotācijas ķermeņiem un rasē virpotu detaļu, ņemot vērā pieejamos resursus, t. sk. arī nepieciešamo laiku un savas prasmes.
• Izgatavo iecerētā izstrādājuma rasējumu, norādot tā izmērus, diametru, rādiusu u. tml.
• Atbilstoši rasējumam izgatavo šablonu.

Sagatavošanās 
virpošanai

• Atkarībā no izstrādājuma veida izvēlas piemērotas sugas koka koksnes sagatavi.
•  Izvēlas atbilstošus (pusapaļos) koka virpošanas kaltus.
• Ja sagatave nav apaļkoks, bet zāģmateriāls, tad veic sagataves pirmapstrādi ar ēveli.
• Veic materiālu aizzīmēšanu ar zīmuli, izmantojot šablonu, aizzīmē materiālu turpmākai apstrādei un droši iestiprina virpā.

Darbs ar kokapstrādes 
virpu

• Virpo cilindriskus, koniskus priekšmetus ar ieliektu un izliektu virsmu, ievērojot dažādu kaltu lietojuma nosacījumus (virziens, kādā virza, 
novietojums pret sagatavi).

• Veic materiāla tīrapstrādi: izslīpē, pulē, apstrādā izstrādājuma virsmu, darbam atrodoties kokapstrādes virpā. 
• Veic izstrādājuma galu atgriešanu. Ja nepieciešams, izslīpē.
• Sakārto darba vietu un novieto instrumentus tiem paredzētajā vietā.

Izstrādājuma vērtēšana 
un pilnveide

• Izvērtē praktiskā darba ieguvumus – zināšanas par virpas uzbūvi un darbības veidu, prasmes radīt virpotu izstrādājumu no koka.
• Izvērtē virpas kā tehnoloģiskas iekārtas priekšrocības un trūkumus.
• Veic pašvērtējumu un nosauc iespējas uzlabot izstrādes procesu un/vai radīto izstrādājumu.
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Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Demonstrēšanai: šablonu paraugi; attēli, fotogrāfijas un no dažādiem materiāliem virpoti 
koka modeļi; uzskates līdzekļi; dažādu koku sugu koksnes paraugi.
Katram skolēnam: kokmateriāls virpošanai, apdares materiāli (beice, laka, krāsa, vasks, 
 šķīdinātājs).

Darba piederumi 
Katram skolēnam: rūtiņu vai milimetru papīrs, grafīta zīmulis, lineāls, dzēšamgumija, koka 
zāģis, dažādu veidu ēveles. Virpošanas palīgierīces un instrumenti. Virpu kalti: pusapaļais, 

slīpais, divšķautņu slīpais kalts. Aizzīmēšanas instrumenti. Cirkulis, trīsstūriscentra meklē-
tājs, lineāls, īlens. Mērīšanas instrumenti: bīdmērs, iekštausts, ārtausts, lineāls. Apstrādes 
instrumenti: rokas zāģis, vīles, smilšpapīrs, koka klucītis. Apdares instrumenti: lupata, otas, 
skalošanas trauki. Individuālie aizsardzības līdzekļi: darba apģērbs, aizsargbrilles, skaņu 
izolējošas austiņas. 

Mācību vide
Dators, projektors, interaktīvā tāfele, darbnīca, kas aprīkota ar virpām. 

Citi ieteicamie resursi 
www.youtube.com (meklēt pēc atslēgvārdiem, piemēram, woodturning project Kendama, 
wood turning demystified, clay pottery, ciemos pie Latgales podnieka) 

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Temata ievadā aktualizē tehnoloģisku iekārtu iepazīšanas procesu. Var vilkt paralē-
les ar dažādu ierīču iepazīšanu: telefons (tikko nopirkts – iepazīst funkcijas un uzbūvi 
(spraudņi), transporta līdzeklis (velosipēds, motorizētie [dažādi barošanas veidi – elek-
trība, degviela]). 
Svarīgs process ir koka sagataves izvērtēšana – vai tajā ir plaisas, kāda ir līmējuma kvali-
tāte. 
Iepazīstas ar dažādiem virpotiem izstrādājumiem (vairākās kategorijās), piemēram, trau-
kiem, darba piederumiem, spēlēm (šahu, kendamu, “Jojo”), interjera detaļām (funkcionā-
lajām, dekoratīvajām), lodītēm (aromātiskajām, krellēm, bērnu graužamkrellēm u.tml.). 

Var runāt arī par to, kuri materiāli tiek izmantoti virpošanai: koks, māls, metāls, papildus 
apskatot nestandarta materiālus: līmētu kokmateriālu no dažādu koku sugu koksnēm 
u. c. 
Vingrināšanās uzdevumā skolēniem var piedāvāt sagataves no dažādas koksnes, dot iespēju 
katram skolēnam (vai grupās) izmēģināt konkrētu koku sugu koksni, pēc tam reflektēt par 
paveikto un koksnes īpašībām, kas atklājās virpojot. Skolēni cits citam stāsta par apstrādes 
procesu un kopā reflektē par virpošanai piemērotākajām koksnēm. 



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

202© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Radot ideju izstrādājumam, apsver, vai šāds izstrādājums ir nepieciešams, vai tas būs ilgt
spējīgs, t. i., vai to varēs izmantot atkārtoti, vai tas būs aktuāls un vai tā izstrādē netiks 
patērēti lieki materiāli. 

Izstrāde
Aizzīmēšanu var veikt gan pirms detaļas iestiprināšanas, gan pēc tam. 
Vēlams izvēlēties uz ūdens bāzes izgatavotus apdares materiālus. Var diskutēt par dažādu 
apdares materiālu izmantošanas iespējām atbilstoši mērķim – kurām īpašībām jāpiemīt 
izstrādājumiem, kas paredzēti ilgstošai lietošanai (piemēram, kāpņu margas), kurām – bēr-
niem domātos izstrādājumos, piemēram, šūpulītis un tā detaļas.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu darbu, regulāri jāveic iekārtu un instrumentu apkope.
Jāplāno laiks virpošanai – jāapsver, ko pārējie skolēni darīs laikā, kamēr citi virpos, lai visi 
skolēni pabeigtu darbu vienlaikus, piemēram, izstrādā dažāda apjoma darbus vai paralēli 
veic 3D modelēšanu savam darbam.

Papildiespējas 
Iespējams apmeklēt Vienkoču parku Līgatnē vai Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju 
(dzīvojamā ēka – ratiņu dreimaņa darbnīca, “Vecūkas”, vai jebkuru uzņēmumu, kurā notiek 
virpošanas darbi.
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8.1. Kā šuj ar šujmašīnu 
apģērbu vai aksesuārus?

8.2. Kā modelē un izgatavo 
ar programmvadāmiem 

darbgaldiem izstrādājumus?

8.3. Kā virpo ar koka virpu 
izstrādājumu?

8.4. Grupas projekts  
“Kā gatavo piena  
produktu ēdienus?  

Kā uzklāj galdu  
brīvdabas pasākumā?”

8.4. Grupas projekts 
“Kā gatavo piena produktu ēdienus?  
Kā uzklāj galdu brīvdabas pasākumā?”

Ieteicamais laiks temata apguvei: 17 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: meklēt ēdiena pasniegšanas piederumu alternatīvas sabied-
riskos brīvdabas pasākumos un veidot izpratni par ilgtspējīgiem risinājumiem pārtikas iepa-
košanā un ēdienu pasniegšanā. Veidot savu ēdienu pasniegšanas koncepciju brīvdabas 
pasākumā un to īstenot, pasniedzot dažādu piena produktu ēdienus. Apgūt piena un no tā 
izgatavoto produktu īpašības, pagatavošanu un piena produktu aizstāšanas iespējas. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Pārtikas produktu iepakošanai un pasniegšanai var izmanto ilgtspējīgus alternatīvus 
risinājumus (T.Li.3.).

• Brīvdabas pasākumos ir svarīgi domāt par videi nekaitīgiem ēdienu un dzērienu 
pasniegšanas piederumiem (T.Li.3.).

• Iespēju robežās ēdiena servēšanā jācenšas izmantot vietējas izcelsmes ilgtspējīgus 
servēšanas produktus (T.Li.3.).

• Piena produkti ir viena no lielākajām pārtikas produktu grupām, no piena produktiem 
iespējams pagatavot dažādus ēdienus (T.Li.2.).

• Piena produktu ēdienu gatavošanā jāievēro to sastāvs un apstrādes īpatnības (T.Li.1.; 
T.Li.2.).

• Piena produktus var aizstāt ar citiem produktiem, ņemot vērā individuālās lietotāja 
vajadzības (T.Li.1.; T.Li.2.).

• Meklē un apkopo informāciju par pārtikas produktu iepakojumu un ēdienu 
pasniegšanas piederumiem, to nepieciešamību un ietekmi uz vidi. (T.9.3.2.1.; T.9.1.2.3.)

• Pēta un novērtē videi draudzīgu pārtikas produktu iepakojumu un ēdiena pasniegšanas 
piederumu alternatīvas Latvijā un pasaulē. (T.9.2.2.4.; T.9.3.2.2.; T.9.3.2.1.; T.9.1.1.2.)

• Sadarbībā ar citiem izveido idejas koncepciju un prezentē to klasesbiedriem. 
(T.9.1.3.1.)

• Komandā sadala pienākumus un veic savu darbu atbilstoši kopīgam plānam.
• Izvērtē dažādu piena produktu sastāvu, īpašības un ietekmi uz patērētāju. (T.9.2.2.1.)
• Meklē un salīdzina dažādas iespējas aizstāt piena produktus, balstoties uz individuālām 

patērētāja vajadzībām. (T.9.2.2.3.; T.9.2.2.2.)
• Veido savu recepti atbilstoši konkrētam mērķim. (T.9.2.2.3.)
• Plāno nepieciešamos resursus ēdiena pagatavošanai. (T.9.2.2.3.)
• Izvērtē īstenoto pasākumu un sagatavošanās darbus. (T.9.1.4.3.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Pēc paša izstrādātas receptes gatavo veselīgus piena produktu ēdienus, ko servē 
brīvdabas pasākumā, izmantojot ilgtspējīgus ēdiena pasniegšanas piederumus 
(T.9.2.2.4.; T.9.2.2.3.).

• Gatavojot ēdienus, paredz dažādas sastāvdaļu alternatīvas atbilstoši individuālajam 
patērētājam (T.9.2.2.1.; T.9.2.2.3.). 

• Organizē brīvdabas pasākumu, kurā izvēlas ilgtspējīgu ēdienu pasniegšanas veidu, 
izvērtē nepieciešamību šādus pasākumus organizēt (T.9.3.2.1.; T.9.3.2.2.).

• Attīsta ieradumu atbildīgi lietot resursus, meklējot un izmantojot dažādas alternatīvas 
ēdiena pasniegšanā un iepakošanā. (Tikums – solidaritāte, vērtība – daba)

• Attīsta ieradumu toleranti izturēties pret citiem cilvēkiem, ēdiena pagatavošanā 
izmantot gan augu, gan dzīvnieku valsts izcelsmes piena produktus.  
(Tikums – tolerance, vērtība – cilvēka cieņa)

Jēdzieni: ilgtspējība, piena produkti (krējums, biezpiens, sūkalas, siers, sviests, paniņas, skābpiena dzērieni, kefīrs, jogurts, rjaženka), iepakojums.
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Temata apguves norise

Ēdienu un dzērienu 
pasniegšanas veidu 
apzināšana

• Meklē piemērus ar tirdzniecības vietās pieejamiem dažādos veidos iepakotiem pārtikas produktiem. Reflektē par iepakojumu nepieciešamību 
un  dažādām alternatīvām.

• Pārrunā dažādus ēdienu un dzērienu pasniegšanas veidus brīvdabas pasākumos (piknikā, koncertā, svētkos, sporta pasākumos u. tml.). 
• Meklē alternatīvas ēdienu pasniegšanai – dažādu ilgtspējīgu trauku, piederumu izmantošanu. 
• Grupās rada koncepciju ēdienu servēšanai kādā pasākumā, izmantojot Latvijā pieejamus servēšanas produktus (trauki, salvetes, salmiņi u.tml.) 
• Izpēta, kā izvēlētos servēšanas produktus iespējams pārstrādāt vai arī izmantot atkārtoti.
• Veido skici un demonstrē to klasesbiedriem. 
• Diskutē par nepieciešamību masu pasākumos izmantot ilgtspējīgus risinājumus.

Piena produkti un to 
izmantošanas iespējas

• Aktualizē vienu no lielākajām pārtikas produktu grupām – piena produktus, meklē informāciju par to nozīmi uzturā un izmantošanas iespējām. 
• Veido piena produktu shēmu – kurš produkts no kura tiek ražots, kādi blakusprodukti rodas un kā tos izmanto pārtikā. 
• Salīdzina dažādu piena produktu sastāvu, uzturvērtību, izvērtē tos no veselīga uztura viedokļa un pagatavošanas specifikas. 
• Balstoties uz individuālām lietotāja vajadzībām (dzīvesveids, alerģiskas reakcijas) noskaidro atšķirības starp produktiem un to aizstājējiem, 

piemēram, siers un siera izstrādājums, bezlaktozes piens un augu valsts (sojas, mandeļu, kokosriekstu) piens.

Vingrināšanās • Skolēniem grupās izdala produktu sarakstu, kurus var izmantot ēdiena pagatavošanā (katrai grupai atšķirīgs piena produkts – piens, saldais krējums, 
siers, sviests, paniņas). Izveido savu recepti un pēc tās pagatavo ēdienu, sadalot komandā veicamos darbus. 

• Secina, ar ko piena produktu ēdienu gatavošana atšķiras no citu ēdienu gatavošanas. Servē pagatavoto ēdienu.

Pasākuma 
organizēšana

• Rada savu konceptu pasākumam, kurā tiks pasniegti piena produktu ēdieni. 
• Veido savas receptes piena produktu ēdieniem. Zīmē skici, kurā attēlo, kas tiks pagatavots un kā ēdiens izskatīsies, kā to pasniegs atbilstoši 

ilgtspējības principiem, kā tiks noformēta pasākuma vieta. 
• Plāno nepieciešamos resursus, nosakot cilvēku skaitu pasākumā un tam atbilstošo pārtikas produktu un servēšanas piederumu daudzumu.
• Komandā vienojas par lomu sadali, nosakot, kurš būs atbildīgs par noformēšanu, kurš – par gatavošanu, kurš – par pasniegšanu u. tml. 
• Organizē un īsteno pasākumu, kura laikā pasniedz ēdienu tam paredzētajā veidā. 
• Izvērtē pasākumu (koncepta atbilstība pasākumam, notikuma vietai, ilgtspējības kritērijs, ēdiena kvalitāte) un veiktos sagatavošanās darbus 

(darbs komandā un lomu sadale, izmantoto resursu efektivitāte u. c.).
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Mācību līdzekļi

Mācību materiāli 
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Skolēnu grupai: piena produkti (piens, saldais krējums, siers, sviests, paniņas, kefīrs), milti, 
dārzeņi, augļi, sukādes, gaļa un gaļas produkti. 

Darba piederumi 
Demonstrēšanai: uzglabāšanas un servēšanas piederumi no bioplastmasas, niedrēm, bam-
busa, metāla, koka, papīra, keramikas, māla u. c.
Katram skolēnam: priekšauts, galvassega. 

Skolēnu grupai: piederumi un instrumenti atbilstoši iecerēto ēdienu pagatavošanai, videi 
draudzīgi trauki, piederumi galda klājumam, produktu uzglabāšanai.

Mācību vide
Dizaina kabinets, mācību virtuve.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – piena produktu ēdienu receptes; attēli un video ar piena produktu apstrādes 
veidiem un iespējām.
Piena produktu ēdienu receptes: http://gardedis.lv/category/pienaedieni/

Starppriekšmetu saikne

Sports, 8. klase – 
pārgājiens

Sportā paredzēts doties pārgājienā un tajā līdzi ņemt arī ēdienus un dzērienus. Iespējams šos pasākumus apvienot, paredzot videi draudzīgu piederumu 
un ēdienu pārvadāšanu, kā arī pārrunāt un paredzēt, kā skolēni atbrīvosies no atkritumiem, kādas ir iespējas to darīt un kuru risinājumu izvēlēties konkrētā 
situācijā. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Aktualizē ilgtspējības tematu, ņemot vērā citu valstu pieredzi, piemēram, Igaunijā no 
2020. gada tiek aizliegts masu brīvdabas pasākumos izmantot otrreiz nepārstrādājamus 
servēšanas piederumus. 
Kā dabai draudzīgus izejmateriālus dažādiem ilgtspējīgiem uzglabāšanas un servēšanas pie-
derumiem var minēt bioplastmasu, niedres, bambusu, metālu, koku, papīru, kā arī citus, 
inovatīvus un netradicionālus risinājumus: kafijas biezumus, augu valsts izcelsmes šķiedras 
(cukurniedres, aļģes, palmas), kviešu klijas u. tml.

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Tiek apskatītas dažādas alternatīvas produktu iepakošanai, ēdiena pasniegšanai. 

Plānošana 
Skolēni veido savas receptes un vienojas par veicamo darbību sadali komandas ietvaros.

Ieviešana
Lai nostiprinātu apziņu, ka iespējams rīkot brīvdabas pasākumu un izvēlēties videi draudzī-
gus risinājumus ēdiena pasniegšanā, jāorganizē vai jāpiedalās kādā brīvdabas pasākumā, 
kurā tiek pasniegti ēdieni. Skolēni īsteno ieceri par šo pasākumu; tas var būt arī iepriekš 
plānots pasākums, piemēram, ekskursija, pārgājiens, pikniks ārvidē vairākām klasēm kopā, 
“Pēdējā zvana” svētki u. tml. 

Papildiespējas 
Ekoskolu aktivitātes, AS “Latvijas meži” aktivitātes un pasākumi.



9. klase
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9.1. Kā izgatavo dizaina izstrādājumu, apvienojot vairākas  
tehnikas, kura ierosmes avots ir arheoloģiskais 

vai etnogrāfiskais tautastērps?

9.2. Kā izmanto dažādas tehnoloģijas gaismēnu ainavas 
instalācijas izgatavošanā?

9.1. Kā izgatavo dizaina izstrādājumu vairākās tehnikās, kura  
ierosmes avots ir arheoloģiskais vai etnogrāfiskais tautastērps?

Ieteicamais laiks temata apguvei: 18 mācību stundas. 

Temata apguves mērķis: kombinēt divas tehnikas, radot dizaina izstrādājumu, kura 
izveidē ierosmes avots ir kultūras mantojums – arheoloģiskais vai etnogrāfiskais tautas-
tērps, tā rotāšanas un valkāšanas tradīcijas. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes:

Tautastērpi glabā informāciju par kultūras vērtībām, dabas resursiem, ekonomiskām 
izmaiņām un rūpniecisko attīstību, tradicionālām amatu prasmēm (T.Li.3.).
Vienā izstrādājumā izmantojot vairākas tehnikas, iespējams radīt unikālu un interesantu 
izstrādājumu. (T.Li.1., T.Li.2.)

• Atšķir arheoloģisko un etnogrāfisko tautastērpu. (T.9.3.1.1.)
• Atrod informāciju par tautastērpu valkāšanas tradīcijām novadu muzejos, studijās, 

internetā un saglabā to. (T.9.1.2.3.; T.9.2.3.3.; T.9.3.1.1.)
• Komplektē novada vīriešu un sieviešu tautastērpu, balstoties uz zināšanām 

par tautastērpu detaļām, valkāšanas tradīcijām. (T.9.1.3.2.; T.9.3.1.1.)
• Raksturo tautastērpu veidošanā izmantotos mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus, 

rokdarbu un šūšanas tehnikas, amatu prasmes. (T.9.1.1.1.)
• Patstāvīgi īsteno dizaina procesu. (T.9.1.3.3.)
• Mērķtiecīgi izvēlas un lieto piemērotāko ideju ģenerēšanas metodi. (T.9.1.2.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Pēta, kā uzņēmumi un dizaina risinājumu izstrādātāji plāno un veic inovācijas procesus 
un produktu attīstību (T.9.3.4.4.).

• Interpretē latviešu kultūras mantojumu mūsdienu izstrādājumā, izmantojot divas jau 
apgūtas tehnikas, tehnoloģijas vai mācoties un lietojot jaunu (T.9.3.1.2.).

• Attīsta ieradumu būt zinātkāram un intelektuāli atvērtam, pētot, kā latviešu kultūras 
mantojums izmantots un interpretēts 21. gs. izstrādājumos. (Tikums – tolerance, 
vērtība – kultūra)

• Attīsta ieradumu pilnvērtīgi piedalīties ekonomiskajā un kultūras dzīvē, radot 
konkurētspējīgu dizaina risinājumu, kura ierosmes avots ir latviešu kultūras 
mantojums. (Tikums – gudrība , vērtība – kultūra)

Jēdzieni: arheoloģisks un etnogrāfisks tautastērps.



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

211© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Temata apguves norise 

Kultūras 
mantojuma – 
arheoloģisko 
un etnogrāfisko 
tautastērpu izpēte

• Analizē latviešu kultūras mantojumu – novada tautastērpu: vēsturiskais un ģeogrāfiskais aspekts; ekonomiskās un rūpnieciskās attīstības ietekme 
uz darināšanas un valkāšanas tradīcijām; amatu prasmes; mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi.

• Pārrunā un komplektē (rakstiski, digitāli) vīriešu un sieviešu tautastērpus, saskata valkāšanas atšķirības atbilstoši vecumam, dzīves situācijai, novadam.
• Pēta, kā latviešu kultūras mantojums tiek aktualizēts un lietots mūsdienās dažādos mākslas, amatniecības un dizaina risinājumos. Apskata vairākus 

Latvijā veidotus uzņēmumus, kas nodarbojas ar šādu risinājumu īstenošanu.

Ideju radīšana 
un plānošana

• Aktualizācija: izpēta vienu vai vairākus piemērus (grupās vai individuāli), kā uzņēmumi plāno un veic inovācijas procesus, kā laika gaitā tie maina, 
uzlabo, pielāgo patērētāju mainīgajām vēlmēm un vajadzībām sākotnēji izstrādāto produktu. Dalās ar interesantākajiem piemēriem un iegūto 
informāciju izmanto sava dizaina izstrādājuma idejas izstrādē, kā arī nepieciešamības pamatojumam.

• Dizaina izstrādājuma ierosmes avots var būt arheoloģiskais vai etnogrāfiskais latviešu tautastērps: tā darināšanā lietotā tehnika, apģērba forma 
un valkāšanas principi, kompozīcija – rakstu kārtojums laukumā, krāsu salikums u. tml.

• Skolēns rada ideju, izmantojot kādu no apgūtajām ideju radīšanas stratēģijām vai izdomājot savu stratēģiju, izstrādā skici un kompozīciju. Pamato 
sava risinājuma ierosmes avotu un to, kā tas izpaužas jaunajā darbā.

• Plāno risinājuma realizāciju: izmantotās tehnikas/tehnoloģijas, materiālu daudzumu, praktiskā darba veikšanai nepieciešamā laika aprēķināšanu, 
darba procesa soļus.

Izstrāde • Ja skolēns izvēlas apgūt kādu jaunu tehniku/tehnoloģiju, tad pirms darba izstrādes veic izmēģinājumus, eksperimentus un vingrinās.
• Pēc tam, vadoties pēc idejas skices, kompozīcijas un izstrādātā darba plāna, realizē savu ieceri. Dizaina izstrādājuma gatavošanas gaitā dokumentē 

procesu, kas tiks izmantots noslēgumā, izvērtējot paveikto un prezentējot savu darbu.

Testēšana un 
ieviešana

• Testē radīto dizaina izstrādājumu un dokumentē rezultātus ne tikai noslēgumā, bet arī darba procesā, laikus uzlabojot sākotnējo ieceri, ja tas nepieciešams.
• Prezentē darbu pārējiem skolēniem un, izmantojot darba dokumentāciju, reflektē par darba procesu un rezultātu. 
• Skolotājs sniedz atgriezenisko saiti par skolēna darbu, prezentāciju.

Mācību līdzekļi

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Katram skolēnam: pēc nepieciešamības katram skolēnam individuāli.

Darba piederumi 
Katram skolēnam: pēc nepieciešamības katram skolēnam individuāli.

Mācību vide
Dators, projektors, interaktīvā tāfele.

Citi ieteicamie resursi 
Informatīvie – attēli ar amatnieku izstrādājumiem, etnogrāfisku elementu izmantošanu 
lielas tirāžas izstrādājumos, dizaineru produktos, mākslinieku darbos. 
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Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Ideju meklēšana un risinājuma izvēle
Skolēni brīvi pēc saviem ieskatiem izmanto vienu vai vairākas pamatskolā apgūtās ideju 
radīšanas stratēģijas, lai nonāktu pie savas idejas un izvēlētos savām vēlmēm un vajadzībām 
piemērotāko risinājumu.

Izstrāde
Skolēni kombinē divas jau apgūtas tehnikas, vai arī iemācās un lieto jaunu tehniku, piemē-
ram, izšūšanu uz tilla, pastalu darināšanu u. tml.

Papildiespējas 
Apmeklē tautastērpu centru “Senā klēts”, novadpētniecības muzeju, tautas lietišķās māk-
slas studiju, lai iepazītos ar tautastērpu darināšanu, komplektēšanu, valkāšanas tradīcijām.
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9.1. Kā izgatavo dizaina izstrādājumu, apvienojot vairākas 
tehnoloģijas, kura ierosmes avots ir arheoloģiskais 

vai etnogrāfiskais tautastērps?

9.2.Kā izmanto dažādas tehnoloģijas gaismēnu ainavas 
instalācijas izgatavošanā?

9.2. Kā izmanto dažādas tehnoloģijas gaismēnu ainavas  
instalācijas izgatavošanā? 

Ieteicamais laiks temata apguvei: 17 mācību stundas. 

Temata apguves mērķis: lietot iepriekš apgūtas zināšanas papīra apstrādē, kokaps-
trādē, programmvadāmo darbgaldu lietošanā, elektronikā un citās apstrādes tehnoloģijās, 
lai izvēlētos piemērotāko izstrādājuma izgatavošanai, un pamatot izvēli gaismēnu ainavas 
instalācijas projekta izstrādē. 
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Sasniedzamie rezultāti

Ziņas Prasmes

• Ideju radīšanai tiek lietotas dažādas metodes (T.Li.1.).
• Gaismēnu ainavas instalācija sastāv no vairākos slāņos saliktiem siluetu kadriem, 

kas no aizmugures ir izgaismoti ar LED diožu lenti (T.Li.2.).
• Skiču veidošana palīdz nonākt pie pārdomātāka rezultāta – produkta (T.Li.2.).
• Ploteris ir iekārta, kuru izmanto, lai no papīra, auduma, kartona izgrieztu dažādas 

formas un rakstus (T.Li.2.).
• Rūpīgi pārdomāts un kārtīgs darbs ir uztverams kā ilgtspējīgs dizaina produkts ar reālu 

lietojumu (T.Li.3.).

• Izvēlas savam izstrādājumam atbilstošus izejmateriālus un vienu vai vairākas apstrādes 
tehnoloģijas. (T.9.1.3.1.)

• Izraugās programmvadāmā darbgalda programmu izvēlētā izstrādājuma īstenošanai. 
(T.9.1.3.4.)

• Plāno darba posmus un to veikšanai nepieciešamos resursus. (T.9.1.3.1.; T.9.1.3.3.)
• Dokumentē izstrādes procesu, veidojot digitālu attēlu galeriju. (T.9.2.4.3.)
• Plāno un veic izstrādes posmu vizuālo dokumentāciju. (T9.1.2.2.)
• Ievēro darba drošības noteikumus, strādājot ar rokas un elektriskajiem instrumentiem. 

(T.9.3.3.2.)
• Testē un pilnveido savu izstrādājumu. (T.9.1.4.1.; T.9.1.4.2.)
• Prot organizēt savu darbu atbilstoši izstrādātajam darba plānam. (T.9.1.3.1.)
• Spēj prezentēt sava darba procesu un rezultātu. (T.9.1.5.1.)

Komplekss sasniedzamais rezultāts Ieradumi

• Izvēlas programmvadāmās ierīces programmu izvēlētā izstrādājuma īstenošanai. 
Pamato savu izvēli un tās ietekmi uz uzdevuma veikšanas gaitu un rezultātu 
(T.9.1.3.4.).

• Īsteno vides risinājuma projektu pēc paša veidota rasējuma, darba plāna, lietojot 
iepriekš apgūtās prasmes (T.9.1.1.3.; T.9.1.3.2.; T.9.1.3.3.; T.9.2.9.3.).

• Pētot dažādus dizaina risinājumus, nonāk pie secinājumiem par to īpašībām, 
inženiertehnisko risinājumu, kā arī atbilstību ilgtspējības un ergonomikas kritērijiem 
(T.9.1.1.1.; T.9.2.9.1.).

• Vērtē savu un citu skolēnu izstrādāto gaismēnu instalāciju pēc pašu izstrādātiem 
kritērijiem un sniedz pamatotu atgriezenisko saiti par noslēguma darbu (T.9.1.4.3.).

• Prezentē savu risinājumu, raksturojot tapšanas gaitu un izmantošanas iespējas 
izvēlētajā vidē (T.9.1.5.1.; T.9.2.9.1.).

• Attīsta ieradumu atbildīgi izmantot resursus (ieguldītais darbs, laiks, materiāls), 
izvērtējot savas spējas un zināšanas dažādās tehnoloģijās un izvēloties piemērotāko. 
(Tikums – atbildība, vērtības – darba tikums, dzīvība) 

• Attīsta ieradumu pārdomāti plānot izstrādājumu, vairākas reizes testēt, izgatavot 
prototipus, analizēt materiālu un tehnoloģiju saderību. (Tikums – gudrība,  
vērtība – darba tikums) 

Jēdzieni: LED diodes, gaismēna, LED diožu lente, strāvas avots, baterija, siluets, ploteris.
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Temata apguves norise

Iepazīšanās ar tematu • Pēta apgaismojuma veidus un to izmantojumu iekštelpās un ārvidē, privātajā un publiskajā telpā, nosakot apgaismojuma funkciju un to, cik lielā 
mērā tā tiek veikta.

• Pārrunā gaismas objektu izvēli, kā tie iekļaujas vidē.
• Pēta dažādus gaismēnu ainavu izstrādāšanas veidus, to piemērus. Aktivitāšu lapā pieraksta, kā veidojas gaismēnu ainavas instalācija.
• Apgūst plotera lietošanu produktu izstrādē, izpilda vingrināšanās uzdevumu.
• Izvēlas vidi, kurai izstrādās gaismēnu instalāciju, ņemot vērā tai paredzētās funkcijas.
• Apgūst lodēšanu.

Plānošana • Izstrādā kritērijus gaismēnu instalācijai neatkarīgi no izmantotās tehnikas, lai pēc tiem vadītos produkta plānošanas un izstrādes gaitā un rezultātu 
izvērtēšanā. 

• Izvērtē savas iepriekš apgūtās prasmes 3D modelēšanas, kokapstrādes, papīra apstrādes, programmējamo darbgaldu tehnoloģiju lietošanā, 
lai varētu izvēlēties atbilstošāko gaismēnu instalāciju izveidē.

• Rada ideju skices, plāno materiālus, tehnoloģijas, produkta izgatavošanas secību un katrai darbībai nepieciešamo laiku.
• Izstrādā darba procesa dokumentāciju, tajā ietverot gan fotogrāfijas, gan tekstuālu informāciju.

Detaļu izstrāde • Pēc iepriekš radītām ideju skicēm veido rasējumus lietojumprogrammās atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai.

Produkta izstrāde • Izgatavo gaismēnu instalācijas slāņus atbilstoši izvēlētajai un iepriekš apgūtajai tehnoloģijai, vai šajā tematā apgūtajai ploterēšanai.
• Montē gaismēnu instalācijas slāņus, lodē vienkāršas LED diožu lentes ar slēdzi un strāvas avotu.
• Veic gaismēnu instalācijas apstrādi.

Testēšana • Testē un dokumentē izveidotās gaismēnu instalācijas iederību iepriekš izvēlētajā vidē un prezentē klasesbiedriem.
• Vērtē savu un citu skolēnu darbu pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem un sniedz atgriezenisko saiti par darba rezultātu.



Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klasei

216© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Mācību līdzekļi 

Mācību materiāli
Skola2030 mācību līdzeklis. 

Izejmateriāli 
Katram skolēnam: atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai – papīrs, kartons, saplāksnis, 3D fila-
ments, LED diožu lentes, strāvas avots (krona) u. tml.

Darba piederumi
Katram skolēnam: atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai ploteris, CNC frēze, 3D printeris, papīra 
nazis, griešanas pamatne, lodāmurs, smilšpapīrs, PVA līme, krāsas.

Mācību vide
Dizaina kabinets, darbnīca.

Citi ieteicamie resursi
www.pinterest.com (meklēt pēc atslēgvārdiem, piemēram, silhouette light box ideas; paper 
ploter ) 
www.youtube.com (meklēt pēc atslēgvārdiem, piemēram, silhouette light box ideas; paper 
ploter ) 

Starppriekšmetu saikne 

Vizuālā māksla 7.5. Arhitektūra un vide.  
Kā pamanīt sakarības starp būvi un vietu, 
kur tā atrodas?

Dizainā un tehnoloģijās 9. klasē skolēni izmanto 7. klasē vizuālajā mākslā gūtās zināšanas un izpratni par apkārtējās vides ietekmi 
uz apbūvi, lai turpinātu pētīt gaismas/apgaismojuma ietekmi uz iekšvidi un ārvidi. Savukārt 7. klasē attīstīto izpratni par mērogu 
un samērojamību apbūvētā vidē iespējams padziļināt, ja atbilstošā izmērā un proporcijās izstrādā dizaina risinājumus videi. 

Metodiskais komentārs

Tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa posmi.

Ideju 

un pilnveide

Vajadzību un iespēju apzināšana
Temata ievadā aktualizē iepriekš apgūtās tehnoloģijas, lai skolēns atbilstoši savām spējām 
un zināšanām spētu izvēlēties, kuru tehnoloģiju izmantot projekta realizācijai. Būtiski, ka 
skolēni izvēlas konkrētu iekštelpu/ārtelpu, kurai tiks izgatavots gaismas objekts. 
Vingrināšanās uzdevumos skolēns var apgūt vienu vai vairākas jaunas tehnoloģijas, kuras 
iespējams izmantot gaismas objekta izgatavošanā.

Plānošana
Jāplāno laiks modeļa izveidei ploterēšanas programmā un izstrādājuma ploterēšanai. Spē-
jīgākie skolēni var modeli programmā zīmēt paši vai būtiski pārveidot jau esošu siluetu, 
pārējie var veikt vienkāršas manipulācijas ar jau gataviem siluetiem, lai visi skolēni nepa-
beigtu modelēšanu vienlaikus un pie ploterēšanas iekārtas vai iekārtām neveidotos drūz-
mēšanās. 
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Jāpievērš uzmanība skolēna darba posmu un laika plānošanai, lai varētu iekļauties noteik-
tajā projekta izpildes laikā.

Izstrāde
Apstrādei ieteicams izmantot viegli apstrādājamus materiālus, piemēram, CNC tehnoloģijās 
izmantot saplāksni, ploterēšanā – papīru, kartonu.
Darba procesa atvieglošanai ieteicams izmantot gatavās LED diožu lentes, kas paātrinās 
darba izpildes laiku. Skolēniem, kuri ir guvuši papildu zināšanas interešu izglītībā, var ieteikt 
lietot RGB LED diožu lentes vai Arduino programmējamos modeļus.

Ieviešana
Veic fotofiksācijas savā izvēlētajā interjerā vai eksterjerā gan pirms gaismēnas objekta izvie-
tošanas, gan pēc tam, lai varētu prezentēt un aizstāvēt vides vai telpas izvēli un to, kā 
gaismēna to ietekmējusi. 

Papildiespējas 
Ar gaismēnu instalācijām var piedalīties atklātajā Ziemassvētku elektronisko dekoru kon-
kursā https://ej.uz/dekorukonkurss (ko organizē RTU Inženierzinātņu vidusskola sadarbībā 
ar RTU Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāti un Latvijas Elektrotehnikas un elektro-
nikas rūpniecības asociāciju (LETERA))
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Pielikumi
1. pielikums

Mācību priekšmetu programmu paraugos lietotie kodi

Atsaucei uz standartu1 mācību priekšmetu programmās izmantoti šādi plānoto skolēnam 
sasniedzamo rezultātu (SR) un lielo ideju (Li) kodi. (Standarta pielikumi, kuros lietoti šie kodi, 
atrodami Skola2030 tīmekļa vietnē.)

1 Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

VLM.
Mācību joma
(visu mācību  
jomu apzīmē
jumus sk. tabulā)

3.
Izglītības posma 
pēdējās klases 
numurs

2.1.9.
Mācību jomas SR kārtas numurs standartā

Li kodi
Piemērs: 

S.Li.8.

S.
Mācību joma

Li.
Lielā ideja

8.
Mācību jomas Li kārtas numurs standartā

VLM.3.2.1.9.
Mācību jomu apzīmējumi

V Valodu mācību joma

VL Latviešu valoda

VLM Latviešu valoda un literatūra izglītības 
iestādēs, kas īsteno mazākumtautību 
izglītības programmas

VS Svešvaloda

VM Mazākumtautības valoda

K Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 
mācību joma

S Sociālā un pilsoniskā mācību joma

D Dabaszinātņu mācību joma

M Matemātikas mācību joma

T Tehnoloģiju mācību joma

F Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
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2. pielikums

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 3., 6. un 9. klasi

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus 
jautājumus ar personisko pieredzi 
saistītās situācijās. Vienkāršu informāciju 
salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un 
grupē pēc dotajiem kritērijiem. Meklē 
pārbaudītus faktus, pats tos pārbauda.

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus 
situācijās ar dažādiem kontekstiem. Salīdzina, interpretē, 
novērtē, savieno informāciju, grupē to pēc dotajiem 
un paša radītajiem kritērijiem. Pārliecinās, vai iegūta 
pietiekami vispusīga un precīza informācija, pārbauda tās 
ticamību.

1.1. Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus problēmsituācijās 
un situācijās, kas ietver vairākas jomas. Izvērsti un plānveidīgi raksturo 
rezultātus, savu darbību. Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno 
dažādu veidu informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. Tiecas iegūt 
vispusīgu un precīzu informāciju, nosaka atsevišķus faktorus, kas traucē 
iegūt patiesu informāciju.

1.2. Veido savā pieredzē un viedoklī 
balstītu argumentāciju. Formulē savus 
secinājumus pēc norādījumiem.

1.2. Spriež no konkrētā uz vispārīgo. Atšķir svarīgo no 
mazāk svarīgā, situācijai atbilstošo no neatbilstošā. Veido 
dotajā kontekstā faktos balstītu argumentāciju. Formulē 
tiešus, vienkāršus secinājumus.

1.2. Veido loģiskus spriedumus, spriež no konkrētā uz vispārīgo un no 
vispārīgā uz konkrēto. Abstrahē, vispārina vienkāršās situācijās. Atšķir 
faktos balstītu apgalvojumu no pieņēmuma, faktus no viedokļa. Izvirza 
argumentus un vērtē to atbilstību. Secina, vai argumentācija ir pietiekama 
un korekta. Formulē pamatotus secinājumus.

1.3. Atpazīst un formulē problēmu 
saistošā, ar personisko pieredzi saistītā 
kontekstā. Ar pedagoga atbalstu izvirza 
mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko 
risinājumu.

1.3. Ar pedagoga atbalstu nosaka reālas vajadzības – 
atpazīst un formulē problēmu saistībā ar noteiktu lielumu 
(īpašībām, uzbūvi, darbību, izpausmēm u. tml.), parādību, 
procesu dotajā kontekstā, izsaka un skaidro idejas 
problēmsituācijās. Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus, 
izvēlas labāko un nolemj to īstenot.

1.3. Nosaka reālas vajadzības un raksturo problēmas būtību – atpazīst 
un formulē problēmu kontekstā, kuru raksturo savstarpēji atkarīgi 
lielumi, aspekti, cēloņsakarības. Izsaka, skaidro un analizē idejas 
problēmsituācijās, formulē kontekstā balstītu un strukturētu pieņēmumu. 
Izvirza mērķi, piedāvā risinājumus, izvēlas labāko un nolemj to īstenot.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

1.4. Raksturo savu pieredzi līdzīgās 
situācijās, izsaka idejas risinājumam. 
Ar pedagoga atbalstu veido izvēlētās 
problēmas risinājuma plānu, īsteno to, 
mācoties vairākas problēmrisināšanas 
stratēģijas, un izvērtē rezultātu.

1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno 
to, izmantojot situācijai piemērotas problēmrisināšanas 
stratēģijas, – eksperimentē domās un praktiski, veidojot 
reālus modeļus un objektus, izpētot īpašības un 
pārbaudot pieņēmumu, veic pilno pārlasi, sadala problēmu 
daļās, pāriet uz vienkāršāku problēmu, izvērtē paveikto 
pēc paša radītiem kritērijiem un iesaka uzlabojumus.

1.4. Veido izvēlētās problēmas risinājuma plānu, īsteno to un, ja 
nepieciešams, darba gaitā plānu pielāgo situācijai. Kompleksās situācijās 
lieto piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas – veic plānveida 
eksperimentu pieņēmuma pamatošanai. Spriež “atpakaļgaitā”, atrod 
pretpiemēru, veido situācijas abstrakto, vispārīgo modeli, pārbauda 
iegūtos rezultātus problēmas kontekstā. Meklē citu pieeju, paņēmienu, 
ja tas nepieciešams. Izvērtē paveikto un plāno uzlabojumus turpmākajam 
darbam.

2. Jaunrade un uzņēmējspēja

2.1. Ir atvērts jaunai pieredzei. Ar prieku 
fantazē par iespējamiem neierastiem 
risinājumiem.

2.1. Nebijušas situācijas uztver ar ieinteresētību, izmanto 
iztēli un spontanitāti, lai veidotu neikdienišķas sakarības. 
Uzdrīkstas mēģināt paveikt kaut ko jaunu.

2.1. Uz pasauli raugās ar zinātkāri, iztēlojas nebijušus risinājumus. 
Ir gatavs pieņemt nenoteiktību un jaunus izaicinājumus.

2.2. Uzdod jautājumus par esošo 
situāciju un ar pieaugušā atbalstu 
izmanto vairākas radošās domāšanas 
stratēģijas. Lai radītu idejas, iedvesmojas 
no citu darbiem.

2.2. Izvērtē situāciju un izmanto radošās domāšanas 
stratēģijas, lai nonāktu pie idejām tās pilnveidei, 
iedvesmojas no citu idejām, tās papildina. Izzina 
pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, 
infrastruktūras) un rod jaunus, lai īstenotu ieceri.

2.2. Izzina situāciju no dažādiem skatpunktiem, lieto un pielāgo situācijai 
atbilstošas radošās domāšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jaunām un 
noderīgām idejām, iedvesmojas no citu pieredzes. Elastīgi un izsvērti 
izmanto pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, infrastruktūras) 
un rod jaunus, lai īstenotu savu ieceri.

2.3. Ar pedagoga atbalstu nonāk pie sev 
jaunas un noderīgas idejas un īsteno 
to, nepadodas, ja neizdodas to īstenot, 
bet mēģina vēlreiz.

2.3. Viens vai grupā spēj jau esošiem risinājumiem vai 
produktiem vairot pievienoto vērtību, plāno darbu 
un apzina resursus, lai īstenotu radīto ideju. Saskaroties 
ar grūtībām, meklē atbalstu un izmanto to.

2.3. Viens vai grupā spēj radīt jaunu un sev vai citiem noderīgu produktu 
vai risinājumu, prot vadīt procesu no idejas radīšanas līdz tās īstenošanai. 
Saskaroties ar grūtībām, neatlaidīgi meklē un rod risinājumu.

3. Pašvadīta mācīšanās

3.1. Ar pieaugušā atbalstu izvirza mērķi 
mācību uzdevumā un plāno savas 
darbības soļus, lai to izpildītu.

3.1. Patstāvīgi izvirza vairākus mācīšanās mērķus 
un plāno, kā tos īstenot gan vienatnē, gan grupā.

3.1. Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, plāno to īstenošanas soļus, 
uzņemas atbildību par to izpildi.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

3.2. Pastāsta par savas mācīšanās 
progresu un prasmēm, kas padodas 
vislabāk, kā arī neizdošanos un kļūdām.

3.2. Nosauc savas darbības stiprās un vēl pilnveidojamās 
puses, analizē personiskās īpašības un uzvedību, kas 
ietekmē izvēli, panākumus vai neizdošanos. Prot pastāstīt 
par sava padarītā progresu, izmantojot vienotu kritēriju 
sistēmu.

3.2. Patstāvīgi analizē savas darbības saistību ar personiskajām īpašībām 
un uzvedību. Atpazīst savas darbības stiprās puses un ar pieaugušā 
atbalstu rod dažādus veidus, kā attīstīt savas domāšanas un uzvedības 
pilnveidojamās puses.

3.3. Nosauc un izmanto vairākas 
uzmanības noturēšanas, iegaumēšanas 
un atcerēšanās stratēģijas.

3.3. Lieto dažādas domāšanas stratēģijas atbilstoši mācību 
kontekstam.

3.3. Izmanto savas domāšanas stiprās puses un situācijai atbilstošas 
domāšanas stratēģijas, lai attīstītu savas spējas un uzlabotu sniegumu.

3.4. Skaidro dažādu emociju ietekmi uz 
savu domāšanu un uzvedību. Ikdienišķās 
situācijās emocijas pauž sociāli 
pieņemami.

3.4. Pauž savas emocijas sociāli pieņemami arī 
neikdienišķās situācijās. Skaidro faktorus, kas mācību 
situācijā rada dažādas emocijas, motivē sevi darbībai. 
Patstāvīgi lieto apgūtos stresa pārvaldīšanas paņēmienus.

3.4. Mācību procesa laikā vada emocijas un uzvedību sociāli pieņemami. 
Analizē domu un emociju ietekmi uz atbildīgu personisko lēmumu 
pieņemšanu.

3.5. Mācību procesā ar pedagoga 
atbalstu seko iepriekš izvirzītu snieguma 
kritēriju izpildei un novērtē savu mācību 
darbu un mācīšanās pieredzi.

3.5. Patstāvīgi seko iepriekš izvirzītu snieguma kritēriju 
izpildei un mācību procesā nosaka, vai un kā sniegumu 
uzlabot.

3.5. Patstāvīgi veido savus kritērijus, kas liecina par mērķa sasniegšanu, 
izzina sava padarītā progresu un nosaka, vai un kā uzlabot sniegumu. 
Kļūdas izmanto, lai mērķtiecīgi mainītu savu darbību. Mācīšanās gaitā 
pārplāno dažus soļus, lai nonāktu pie labāka risinājuma.

4. Sadarbība

4.1. Pauž vārdos savas vajadzības, domas 
un emocijas, kā arī skaidro, kā citu sejas 
izteiksme un ķermeņa valoda saistās 
ar konkrētu emociju un kā emocijas 
ietekmē attiecības ar citiem.

4.1. Ar pedagoga atbalstu aktualizējot savu rīcību, mācās 
patstāvīgi pārvaldīt savas emocijas un saglabā labvēlīgu 
attieksmi saskarsmē ar citiem.

4.1. Izvērtē citu cilvēku emocijas un rīcības iemeslus, izrāda empātiju 
un pielāgo savu uzvedību un komunikācijas veidu atbilstoši situācijai.
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2. pielikums

Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

4.2. Pārliecinās, kā sarunas partneris 
ir sapratis teikto. Ar pedagoga atbalstu 
mērķtiecīgi virza sarunu, lai saprastos, 
un apzināti lieto savas sociālās prasmes, 
lai ar citiem nodibinātu un uzturētu 
pozitīvas attiecības un iesaistītos sociālās 
aktivitātēs.

4.2. Saziņā ar citiem atbilstoši situācijai lieto dažādus 
saziņas veidus un veido sarunu ar cilvēku, kuram ir 
atšķirīgs viedoklis. Atzīst un respektē viedokļu dažādību, 
pieņem kopējus lēmumus par piemērotāko rīcību un risina 
konfliktus pazīstamās situācijās.

4.2. Pauž savu un uzklausa otra viedokli, ievērojot cieņu pret sarunas 
partneri, rod vienojošu viedokli situācijā, kad pusēm ir atšķirīgi uzskati. 
Ja nepieciešams, uzņemas sarunas vadību. Sasniedz abpusēji pieņemamus 
kompromisus un tiecas pēc taisnīga risinājuma.

4.3. Sadarbojas ar citiem kopēju 
konstruktīvu uzdevumu veikšanai.

4.3. Strādā komandā, orientējas uz līdzvērtīgu 
ieguldījumu, pieņem un sadarbojas ar dažādiem cilvēkiem, 
lai sasniegtu konkrētu mērķi.

4.3. Sadarbojas ar citiem atbilstoši situācijai, kā arī veido un vada 
komandu, ievērojot citu cilvēku vajadzības.

5. Pilsoniskā līdzdalība

5.1. Saskata vienkāršas kopsakarības 
sabiedrībā (klasē, skolā, ģimenē un 
vietējā kopienā).

5.1. Saskata kopsakarības sabiedrībā, vidē un kopienā 
nacionālā mērogā, kā arī savu ietekmi, lomu un 
nepieciešamību iesaistīties savas kopienas dzīves 
uzlabošanā. Skaidro vienas rīcības dažādās sekas 
(to ietekmi uz citiem cilvēkiem, attiecībām, vidi).

5.1. Skaidro savu skatījumu par kopsakarībām sabiedrībā, vidē, kopienā 
Eiropas mērogā un pamato to, saistot ar dažādos avotos gūtu informāciju 
un statistikas datiem. Analizē, kā atsevišķu indivīdu rīcība ietekmē 
sabiedrību un vidi.

5.2. Ievēro, ka dažādiem cilvēkiem ir 
atšķirīgi viedokļi, nosauc savas vērtības. 
Ar pedagoga atbalstu rīkojas saskaņā ar 
savām vērtībām.

5.2. Meklē pamatojumu citu rīcībai un viedokļiem, nosauc 
un pamato savas, ģimenes locekļu, skolas vērtības. Rīkojas 
saskaņā ar savām vērtībām.

5.2. No pieredzes, kā arī analizējot dažādus avotus secina, kā vērtības 
laika gaitā var mainīties. Balstoties savās vērtībās, izvēlas pasākumus, 
kuros iesaistīties, un, ja nepieciešams, iesaista citus, paskaidro un pamato 
savu izvēli vai iemeslus neiesaistīties. Virza savu rīcību saskaņā ar savām 
vērtībām, pamato savas izvēles.

5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos 
saistītu lēmumu pieņemšanā un ar 
pedagoga atbalstu rīkojas atbilstoši 
sabiedrībā pieņemtajām normām. Veic 
uzticētos pienākumus, saskata, ka rīcībai 
ir sekas, un uzņemas atbildību par savu 
darbu.

5.3. Piedalās noteikumu un ar mācīšanos saistītu lēmumu 
pieņemšanā, mācību procesa plānošanā, pamato ar 
to saistītās izvēles, meklē visiem iesaistītajiem labāko 
risinājumu un ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai uz viņu 
varētu paļauties. Uzņemas atbildību ģimenē un attiecībās 
ar draugiem, skaidro, kā rīkoties atbildīgi un veidot 
uzticēšanos.

5.3. Patstāvīgi ievēro sev izvirzītos noteikumus, lai būtu uzticams un uz 
viņu varētu paļauties. Analizē savu iesaisti globālos procesos un rīkojas 
atbildīgi. Skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par to atbildību.
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Beidzot 3. klasi Beidzot 6. klasi Beidzot 9. klasi

5.4. Ar pedagoga atbalstu iesaistās skolas 
dzīves uzlabošanā un nosaka, kas pēc 
tam ir mainījies.

5.4. Iesaistās vietējās kopienas dzīves uzlabošanā 
un analizē, vai un kā iesaiste mainījusi kopienas dzīvi.

5.4. Piedāvā īstenojamus un ilgtspējīgus risinājumus vietējās kopienas 
dzīves uzlabošanai. Sadarbībā ar citiem kādu no tiem īsteno un pamato 
savas iesaistes jēgu.

6. Digitālā pratība

6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas 
mācību uzdevumu veikšanai pēc 
norādījumiem.

6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas zināšanu ieguvei, 
apstrādei, prezentēšanai, pārraidei un pamato digitālo 
tehnoloģiju lietojuma nepieciešamību.

6.1. Izvēlas un izmanto iecerei vai uzdevumam piemērotākās digitālo 
tehnoloģiju sniegtās iespējas, lieto tās pašrealizācijai un daudzveidīga 
satura radīšanai.

6.2. Nosaka digitālās komunikācijas 
veidus.

6.2. Nosaka digitālās komunikācijas veidus, to mērķus, 
formātus un ietekmi uz auditoriju. Izmanto digitālās 
tehnoloģijas komunikācijai un sadarbībai.

6.2. Atbildīgi izmanto digitālo komunikāciju konkrētiem mērķiem, 
izvērtējot tās piemērotību mērķgrupas vajadzībām.

6.3. Atpazīst mediju radītus un 
popularizētus tēlus un simbolus.

6.3. Analizē mediju lomu realitātes konstruēšanā un 
novērtē dažādu informācijas avotu, to skaitā digitālā 
formā pieejamo avotu ticamību.

6.3. Kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību, 
rada savu mediju saturu.

6.4. Skaidro, kā digitālās tehnoloģijas 
ietekmē ikdienu, ar pedagoga atbalstu 
veido veselīgus un drošus paradumus 
digitālo tehnoloģiju lietošanā.

6.4. Skaidro savu izpratni par digitālo tehnoloģiju lomu 
sabiedrībā un pašrealizācijā. Ievēro veselīgus un drošus 
tehnoloģiju lietošanas paradumus.

6.4. Analizē un novērtē tehnoloģiju ietekmi uz garīgo un fizisko veselību, 
sabiedrību un vidi. Ievēro veselīgus un drošus tehnoloģiju lietošanas 
paradumus, pamato to nepieciešamību. Konstruē, kontrolē un pārvalda 
savu digitālo identitāti.
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Skolēnam attīstāmie ieradumi mācību priekšmetā

� Izvirza augstas prasības gan sev, gan citiem, darbu tiecas paveikt pēc iespējas kvalitatīvāk.
� Rūpējas par savu un citu veselību un drošību.
� Sekmīgi darbojas komandā, toleranti izturas pret atšķirīgām idejām un viedokļiem.
� Veido cieņpilnas attiecības ar citiem, uztur darba vidi kārtībā, sakopj to aiz sevis.
� Pārdomāti plāno un vada produktu, risinājumu izstrādi dizaina procesā. 
� Gūst jaunas zināšanas un rada oriģinālus, pārdomātus un funkcionālus risinājumus.
� Darbojas ilgtspējīgi un videi draudzīgi.
� Izvērtē un iedvesmojas no apkārtējās vides, kultūras un zinātnes, lai radītu savus risinājumus.
� Kļūdas uztver kā iespēju izaugsmei.
� Plāno un vada savu izziņas procesu. 
� Lieto iegūtās prasmes un zināšanas jaunās dzīves situācijās. 
� Lietpratīgi izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas.
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4. pielikums

Dizaina un tehnoloģiju programmas tematu pārskats

1. klase
1 st./ned.

1.1. Kā griež, plēš, burza, loka, savieno 
papīra objektus? 
11 st.

1.2. Kā ver, tin, kārto, sien, loka, 
līmē rotājumus no koku lapām? 
6 st.

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

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

2. klase
2 st./ned.

2.1. Kā griež šķēlēs un 
gabaliņos produktus, 
lai pagatavotu maizītes? 
14 st.

2.2. Kā izgatavo locītus, pītus, 
rullētus papīra objektus? 
16 st.

2.3. Kā veido izstrādājumus 
ar dažādām faktūrām no māla 
un plastikas? 
10 st.

2.4. Kā šuj ar rokām un 
dažādi rotā ar vītām, pītām 
aukliņām un tamborētām 
pīnītēm izstrādājumu? 
20 st.

2.5. Projekts “Kā gatavojos 
un organizēju svētkus?” 
10 st.

3. klase
2 st./ned.

3.1. Kā dārzeņus un augļus 
šķiro, mazgā, mizo, skalo un 
un smalcina, lai pagatavotu 
salātus, uzkodas, dzērienus? 
12 st.

3.2. Kā stiprina kopā dažādus 
dabas materiālus? 
16 st.

3.3. Kā šuj ar rokām roku 
lelli? 
20 st.

3.4. Kā izstrādā spēli? 
16 st.

3.5. Projekts “Kā izgatavo 
mājokļa maketu un tā 
izklājumu?” 6 st. 
Kopīgs temats dizainā 
un vizuālajā mākslā

4. klase
1 st./ned.

4.1. Kā tamborē (vai filcē) telpiskus 
tekstila objektus? 12 st.

4.2. Kā atlej veidnē dažādu materiālu 
izstrādājumus? 4 st.

4.3. Kā zāģē, slīpē un urbj apaļkoka 
lietas no masīvā kokmateriāla? 12 st.

4.4. Kā lieto garšvielas vārītu un ceptu 
olu ēdienu pagatavošanā? 7 st.

5. klase
1 st./ned.

5.1. Kā šuj ar šujmašīnu izstrādājumu? 
10 st.

5.2. Kā izgatavo izstrādājumu 
no kompozītmateriāliem? 8 st. 
Kopīgs temats dizainā un tehnoloģijās 
un dabaszinībās

5.3. Kā veic pirmapstrādi (dažādi 
smalcina) un termiski apstrādā 
(cep veidnē, vāra, sautē) dārzeņus 
un augļus? 7 st.

5.4. Kā ar figūrzāģi izzāģē koka 
izstrādājumu no saplākšņa? 
10 st.

6. klase
2 st./ned.

6.1. Kā tapo vai ada, mezglo 
izstrādājumu? 
20 st.

6.2. Kā radoši lieto atkārtoti 
izmantojamus materiālus? 
16 st. 

6.3. Kā mainās graudaugu un 
pākšaugu ēdienu konsistence 
atkarībā no izmantotā 
šķidruma daudzuma? 10 st.

6.4. Kā kombinē koku 
ar citiem materiāliem, 
izgatavojot funkcionālu 
koka modeli? 12 st.

6.5. Projekts “Kā raksturot 
uzņēmējdarbību?” 12 st.  
Kopīgs temats dizainā 
un tehnoloģijās un 
sociālajās zinībās
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7. klase
1 st./ned.

7.1. Kā auž izstrādājumu? 
9 st.

7.2. Kā modelē un izgatavo 
izstrādājumu ar 3D printeri? 
8 st.

7.3. Kā termiski apstrādā gaļu un zivis 
atkarībā no izvēlētā gabala kvalitātes, 
sagriešanas veida vai samalšanas? 
8 st.

7.4. Kā rotā kokmateriāla 
izstrādājumus? 
10 st.

8. klase
2 st./ned.

8.1. Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu 
vai aksesuāru?  18 st. 
Kopīgs temats dizainā un tehnoloģijās 
un sociālajās zinībās

8.2. Kā modelē un izgatavo ar 
programmvadāmiem darbgaldiem 
izstrādājumus?  18 st. 
Kopīgs temats dizainā un tehnoloģijās 
un sociālajās zinībās

8.3. Kā virpo ar koka virpu 
izstrādājumu? 
17 st.

Grupas projekts 
“Kā gatavo piena produktu ēdienus? 
Kā uzklāj galdu brīvdabas pasākumā?”  
17 st.

9. klase
1 st./ned.

Individuālais izvēles projekts 
9.1. Kā izgatavo dizaina izstrādājumu, apvienojot vairākas tehnikas, 
kura ierosmes avots ir arheoloģiskais vai etnogrāfiskais tautastērps? 
18 st.

Individuālais izvēles projekts 
9.2. Kā izmanto dažādas tehnoloģijas gaismēnu ainavas instalācijas 
izgatavošanā? 
17 st.
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5. pielikums

Tehnoloģiju mācību jomas tematu pārskats

1. klase

Dizains un 
tehnoloģijas

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

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

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

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

Datorika 1.1. Kā strādā ar datoru, lai risinātu 
mācību uzdevumus? 

1.2. Kā datorā ievada un rediģē 
tekstu? 

1.3. Kā lieto tīmekļa pārlūk
programmu un skolvadības sistēmu? 

1.4. Kādi ir vienkārši soļi uzdevuma 
izpildīšanai? 

2. klase

Dizains un 
tehnoloģijas

2.1. Kā griež šķēlēs un 
gabaliņos produktus, lai 
pagatavotu maizītes?

2.2. Kā izgatavo locītus, pītus, 
rullētus papīra objektus?

2.3. Kā veido izstrādājumus 
ar dažādām faktūrām no māla 
un plastikas?

2.4. Kā šuj ar rokām un 
dažādi rotā ar vītām, pītām 
aukliņām un tamborētām 
pīnītēm izstrādājumu?

2.5. Projekts “Kā gatavojos 
un organizēju svētkus?”

Datorika 2.1. Kā veido un rediģē saliktus 
attēlus?

2.2. Kā formatē tekstu un ievieto tajā 
attēlus?

2.3. Kā meklē, izvēlas un saglabā 
informāciju?

2.4. Kādi ir cikliski un sazaroti 
algoritmi uzdevuma izpildīšanai?

3. klase

Dizains un 
tehnoloģijas

3.1. Kā dārzeņus un augļus 
šķiro, mazgā, mizo, skalo un 
un smalcina, lai pagatavotu 
salātus, uzkodas, dzērienus?

3.2. Kā stiprina kopā dažādus 
dabas materiālus?

3.3. Kā šuj ar rokām roku 
lelli?

3.4. Kā izstrādā spēli? 3.5. Projekts “Kā izgatavo 
mājokļa maketu un tā 
izklājumu?” 
Kopīgs temats dizainā 
un vizuālajā mākslā 

Datorika 3.1. Kā pārbauda pareizrakstību ievadītam tekstam? 
Valoda

3.2. Kā droši sazinās un apmainās ar informāciju 
virtuālajā vidē?

3.3. Kā apraksta, izpilda un pārbauda algoritmu 
noteikta uzdevuma sasniegšanai? 
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4. klase

Dizains un 
tehnoloģijas

4.1. Kā tamborē (vai filcē) telpiskus 
tekstila objektus?

4.2. Kā atlej veidnē dažādu materiālu 
izstrādājumus?

4.3. Kā zāģē, slīpē un urbj apaļkoka 
lietas no masīvā kokmateriāla?

4.4. Kā lieto garšvielas vārītu un ceptu 
olu ēdienu pagatavošanā? 

Datorika 4.1. Kā lieto un atsaucas 
uz dažādiem tiešsaistes 
informācijas avotiem?

4.2. Kā apstrādā attēlus un 
izmanto digitālas ierīces 
attēla/video iegūšanai un 
demonstrēšanai?

4.3. Kā ievada un pārbauda 
ar pareizrakstības līdzekļiem 
tekstu dažādās valodās un 
kā to papildina ar grafiskiem 
objektiem?

4.4. Kā plāno, strukturē, 
veido un noformē 
prezentāciju?

4.5. Kas ir programmēšana 
un kā programmē vizuālā 
vidē?

5. klase

Dizains un 
tehnoloģijas

5.1. Kā šuj ar šujmašīnu izstrādājumu? 5.2. Kā izgatavo izstrādājumu 
no kompozītmateriāliem? 
Kopīgs temats dizainā un dabaszinībās 

5.3. Kā veic pirmapstrādi (dažādi 
smalcina) un termiski apstrādā (cep 
veidnē, vāra, sautē) dārzeņus un 
augļus?

5.4. Kā ar figūrzāģi izzāģē koka 
izstrādājumu no saplākšņa?

Datorika 5.1. Kā noformē 
dokumentu?

5.2. Kā veido 
formulas aprēķinu 
veikšanai izklājlapās 
(rēķintabulās)?

5.3. Kas ir epasts un kā 
to lieto?

5.4. Kā veido un rediģē 
vektorgrafikas attēlus?

5.5. Kā izveido 
vienkāršu animāciju? 

5.6. Kā kontrolē 
programmas gaitu 
vizuālajā vidē?

6. klase

Dizains un 
tehnoloģijas

6.1. Kā tapo vai ada, mezglo 
izstrādājumu?

6.2. Kā radoši lieto atkārtoti 
izmantojamus materiālus?

6.3. Kā mainās graudaugu un 
pākšaugu ēdienu konsistence 
atkarībā no izmantotā 
šķidruma daudzuma?

6.4. Kā kombinē koku 
ar citiem materiāliem, 
izgatavojot funkcionālu 
koka modeli? 

6.5. Projekts “Kā raksturot 
uzņēmējdarbību?” 
Kopīgs temats dizainā 
un sociālajās zinībās

Datorika 6.1. Kā izveido sarakstu un 
tabulu? 

6.2. Kā veido un rediģē 
video?

6.3. Kā rēķintabulā izveido 
diagrammu?

6.4. Kā izstrādā spēli ar 
vizuālās programmēšanas 
palīdzību?

6.5. Kā iestata slaidu pārejas 
un animācijas prezentācijā?
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7. klase

Dizains un 
tehnoloģijas

7.1. Kā auž izstrādājumu? 7.2. Kā modelē un izgatavo 
izstrādājumu ar 3D printeri?

7.3. Kā termiski apstrādā gaļu un zivis 
atkarībā no izvēlētā gabala kvalitātes, 
sagriešanas veida vai samalšanas?

7.4. Kā rotā kokmateriāla 
izstrādājumus?

Datorika 7.1. Kā darbojas un atšķiras 
programmvadāmās ierīces  
un kā tās pārvaldīt?

7.2. Kā sadarboties tiešsaistē, 
veidojot dokumentus un 
prezentācijas?

7.3. Kā veido tabulas un strukturē 
informāciju izklājlapās?

7.4. Kā raksta programmu tekstuālajā 
programmēšanas valodā?

Inženier
zinības

7.1. Kā izveido drošu un stabilu 
konstrukciju?

7.2. Kā izmanto gāzu un šķidrumu 
īpašības?

7.3. Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš 
enerģiju?

7.4. Kā vada ierīces?

8. klase

Dizains un 
tehnoloģijas

8.1. Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu 
vai aksesuāru? 
Kopīgs temats dizainā un tehnoloģijās 
un sociālajās zinībās

8.2. Kā modelē un izgatavo 
ar programmvadāmiem 
darbgaldiem izstrādājumus?  
Kopīgs temats dizainā un tehnoloģijās 
un sociālajās zinībās

8.3. Kā virpo ar koka virpu 
izstrādājumu?

Grupas projekts 
“Kā gatavo piena produktu ēdienus? 
Kā uzklāj galdu brīvdabas pasākumā?”

Datorika 8.1. Kā strādā 
datortīkli?

8.2. Kā tekstam 
pievieno formulas un 
vēri, un kā papildina 
pareizrakstības 
vārdnīcu? 

8.3. Kā izvēlas un 
lieto tiešsaistes rīkus 
konkrēta uzdevuma 
veikšanai?

8.4. Kā lieto 
standartfunkcijas 
aprēķinu veikšanai?

8.5. Kā izvēlas un lieto 
piemērotāko rīku attēla 
un video apstrādei?

8.6. Kā darbojas 
ar datnēm un 
datiem tekstuālā 
programmēšanas 
valodā?

9. klase

Dizains un 
tehnoloģijas

Individuālais izvēles projekts 
9.1. Kā izgatavo dizaina izstrādājumu, apvienojot vairākas tehnikas, 
kura ierosmes avots ir arheoloģiskais vai etnogrāfiskais tautastērps?

Individuālais izvēles projekts 
9.2. Kā izmanto dažādas tehnoloģijas gaismēnu ainavas instalācijas 
izgatavošanā?

Datorika 9.1. Kā patstāvīgi plānot un īstenot programmēšanas projektu 9.2. Kā programmējot radīt sabiedrībai derīgu digitālu risinājumu?
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6. pielikums 

Mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” īstenošanai ieteicamā mācību vide

Dizaina kabinets
Kabinets iekārtots atbilstoši ergonomikas prasībām.
Dators ar interneta pieslēgumu, projektors vai interaktīvais ekrāns, skandas, viedierīces ar 
interneta pieslēgumu fotografēšanai, tāfele un atbilstoši rakstāmrīki (marķieri, krīts u. tml.). 
Galdi ar plašu virsmu auduma piegriešanai un šujmašīnu novietošanai, solu pārklāšanai pie-
mērots (arī ūdens necaurlaidīgs) materiāls.
Izlietne, spogulis (80x170 cm), gludeklis, gludināmais dēlis, šujmašīnas (overloks), adāmma-
šīna, izšūšanas mašīna.
Tvertnes atkritumu šķirošanai.
3D printeris.
Pārnēsājama cepeškrāsns vai iespēja darboties skolas mācību virtuvē sākumskolas klasēm 
(kur pieejami galdauti, salvetes, blenderis u. c.).

Datorikas kabinets
Kabinets iekārtots atbilstoši ergonomikas prasībām.
Stacionārais dators katram skolēnam (monitors, sistēmbloks, datorpele, datorpeļu paliktnis, 
klaviatūra), interneta pieslēgums, skandas, viedierīces ar interneta pieslēgumu fotografē-
šanai, programmatūra dokumentu izveidei, video un audio failu apstrādei un izveidei, pro
grammēšanai, attēlu apstrādei, prezentāciju lietotņu lietošanai, rēķintabulām.
Projektors, tāfele vai interaktīvais ekrāns un atbilstoši rakstāmrīki (marķieri, krīts u. tml.).
Aprīkojums filmēšanai, skaņas ierakstu veidošanai.

Mācību virtuve
Kabinets iekārtots atbilstoši ergonomikas prasībām.
Uz grupu (4–5 skolēni) viena ēdiena gatavošanas vieta, kura aprīkota ar darba virsmu, 
izlietni, plīts virsmu, cepeškrāsni, tvaiku nosūcēju.
Ledusskapis, tējkanna, blenderis, mikseris, virtuves kombains, tosters, karstmaižu tosters, 
vafeļu panna.
Pannas, katli, dažādas cepamās veidnes (dažāda diametra kūku formas, suflē trauciņi u. tml.), 
bļodas, uzglabāšanas trauki, mērtrauki.

Putojamās slotiņas, lāpstiņas, putotājs, mizotājs, rīves, naži, nažu asinātājs, ķiplokspiede, 
ierīce ābolu serdes izņemšanai, sīpolu smalcinātājs, dēlīši, galda piederumi (naži, dakšas, 
karotes), kauss, zupas karote u. c.
Cepampapīrs, folija, ietinamā plēve.
Piederumi un trauki galda klājumam.
Individuālie aizsardzības līdzekļi: priekšauts, galvassega, virtuves cimds.
Trauku dvielis, trauku lupatiņa, sūklis, trauku mazgājamais līdzeklis.

Darbnīca
Kabinets iekārtots atbilstoši ergonomikas prasībām.
Darbnīcā iespējams strādāt ar dažādiem materiāliem – kokmateriāliem, kompleksiem mate-
riāliem, piemēram, kompozītmateriāliem.
Piespiedu ventilācija.
Kokapstrādes darbgaldi. 
Individuālie aizsardzības līdzekļi: putekļu maska, darba apģērbs, aizsargbrilles, skaņu izolē-
jošas austiņas.
Slota, koksnes atlikumu tvertne, putekļu nosūcēji. 
Izlietne.
Koka līme, apdares materiāli un piederumi.
Kokapstrādes rokas instrumenti: līmspīles, zāģi, figūrzāģis, smilšpapīrs, smalkas vīlītes un 
vīles, plakangalu stangas, apaļgalu knaibles, knaibles, špakteļlāpstiņa, dažādu izmēru plaka-
nie kalti, pusapaļie kalti, kokgriešanas naži, koka āmurs, stūrenis, ēvele, kopējamais papīrs, 
dažādu izmēru urbji kokam, loka finierzāģis, uzgriežņu atslēgas, furnitūra, metāla āmurs, 
skrūvgrieži, īlens. 
Iekārtas: kokapstrādes ierīces – iededzināšanas ierīce, putuplasta griezējs “karstā drāts”, 
urbj mašīna, slīpmašīna, figūrzāģis ar galdiņu, CNC frēze, virpas, 3D printeris, ploteris, 
CO2 lāzer griezējs.
Latvijā augošu koku koksnes paraugi, zāģmateriālu paraugi. 
Aizzīmēšanas instrumenti. Cirkulis, trijstūriscentra meklētājs, lineāls, īlens.
Mērīšanas instrumenti: digitālais bīdmērs, lāzera tālmērs, iekštausts, ārtausts, lineāls, mērlente.
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Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu uzskaitījums

1.–3. klase 

Izmantošanas 
nolūks

Mācību 
līdzekļu veids Mācību līdzekļu nosaukums

Mācību stundu 
sagatavošanai 
un demonstrējumiem

Metodiskie 
materiāli

soma.lv; thingiverse.com; instructables.com; tinkercad.com

Darba piederumi Dažādi naži mizošanai, griešanai un smērēšanai; šujamadata ar asu un neasu galu, lāpāmadata; kvilinga tīšanas instruments  
ar šķeltu galu. 

Modeļi Dažādu veidu maize un milti; filcs; kvilinga strēmelītes, šabloni kvilingam.

Skolēniem darbam 
(individuālajam/
pāru/grupu 
darbam, piemēram, 
laboratorijas darbi, …)

Rokas instrumenti Šķēres, caurumduris (dubultais, viena cauruma izveidei, dekoratīvie – dažādu formu izspiešanai), skavotājs, maketēšanas nazis, lineāls.
Dārza šķēres.
Veidošanas instrumenti, piemēram, plastilīna nazis, rullis, dakša, irbulītis, rullis, kociņš ar asu galu. 
Adata ar asu galu, lāpāmadata, tamboradatas.

Ierīces Karstās līmes pistole, svari.

Modeļi/piederumi Maizes veidne, trauks mīklai, dēlītis, šķīvji, mērtrauks, galda piederumi (karote, maizes nazis), rīve, tekstilzīmulis, līmlente, īlens.
Rakstāmpiederumi, krāsu zīmuļi, flomāsteri, pildspalvas, cirkulis, krāsas, krītiņi, otas, skalošanas trauks. 
Priekšmeti ar interesantu reljefu.
Lineāls, grafīta zīmulis, dzēšamgumija.
PVA līme, otiņa, lupatiņa, skalošanas trauks, līmes zīmulis, tualetes papīra serdeņi, papīra vienreizlietojamie šķīvji, paliktnis vai dēlītis.

Papīrs Dažādu veidu papīrs (kartons, kopēšanas, aplikāciju, zīmēšanas, foto, rūtiņu/līniju papīrs, akvareļu papīrs, kreppapīrs, zīdpapīrs, avīze, 
žurnāls, salvetes, smilšpapīrs), divpusējais aplikāciju papīrs, A4 zīmēšanas lapas, abpusējais krāsainais kartons, rūtiņu/līniju papīrs, 
kartons, A5 lapas. 
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Izmantošanas 
nolūks

Mācību 
līdzekļu veids Mācību līdzekļu nosaukums

Veidošanas 
materiāli

Plastilīns, sāls mīkla, māls, plastika.

Pārtikas produkti Dažādu veidu maizes šķēles (2–3), smērviela, produkti virsū likšanai, produkti atbilstoši izvēlētajām receptēm: augļi, dārzeņi, izejvielas 
salātu mērcei, kokteiļa sastāvdaļas, garšvielas u. c.

Tekstilmateriāli Diegi (arī mulinē), dzija, mīksts, plāns filcs vismaz 2 krāsās, vairākas pogas (ar caurumiem un ar kājiņu), cimds vai zeķe, auduma 
vai mežģīņu gabali.

Papildmateriāli Dažādi dabas materiāli (čiekuri, smilgas, akmentiņi, sēklas, zīles, kastaņi, gliemežvāki, pīlādžogas, rieksti, sūnas, kaltēti ziedi, lapas, 
zari), dekoratīvas putnu spalvas, stieple, sērkociņi, zobu bakstāmie kociņi, rotājumi, līmējamas actiņas.

Stieplītes, korektors, līme stienīšos, parafīns, bišu vasks, ģipsis, papīra masa (pēc iespējām), laka plastikas pārklāšanai, plāna ziepju 
plēksnīte vai krīts zīmēšanai uz auduma. 

Skolēniem 
informācijas ieguvei

Elektroniskie 
izziņas avoti

soma.lv; cirkulis.lv; zirnis.lv; thingiverse.com; instructables.com; tinkercad.com u.c.

Mācību vide Mācību virtuve, dizaina kabinets, datorikas kabinets.

4.–6. klase

Izmantošanas 
nolūks

Mācību 
līdzekļu veids Mācību līdzekļu nosaukums

Mācību stundu 
sagatavošanai un 
demonstrējumiem

Metodiskie 
materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Materiāli Abrazīvie materiāli (smilšaudeklu veidi), rupja dzija. 

Sveču masa, izdegušu sveču gali, parafīna iekrāsošanai – vaska krītiņi, lūpukrāsa, pārtikas krāsviela u. c., papīrs (ar vaskotu 
pārklājumu), dakts. 

Metāla loksne, papīrs (nažfinieris), kartons, līme (dažādu veidu līme), diegs, metāla stieple, audums, plēve (polietilēna plēve, 
ploterdarbiem paredzēta līmplēve), putuplasts, korķa koks, saplāksnis. 
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Izmantošanas 
nolūks

Mācību 
līdzekļu veids Mācību līdzekļu nosaukums

Ierīces Stacionārais zāģis, figūrzāģis ar galdiņu, slīpmašīna, rokas urbjmašīna.

Modeļi/piederumi Tamboradata, lāpāmadata, tapotājs.

Dažādas cepamās veidnes, ierīce ābolu serdes izņemšanai, sīpolu smalcinātājs.

Dažādu veidu urbji, dažādu veidu smilšpapīrs, dažādi figūrzāģu asmeņi. 

Skolēniem darbam 
(individuālajam/
pāru/grupu 
darbam, piemēram, 
laboratorijas darbi, …)

Rokas instrumenti Šķēres, maketēšanas nazis, celtniecības nazis. 

Modeļi/piederumi Lineāli, mērlente.

Zīmuļi (grafīta un krāsu) vai flomāsteri skicēšanai, krītiņi, krāsas, otas, skalošanas trauki, plāna ziepju plēksnīte vai krīts.

Trauks sveces formas nostiprināšanai. 

Kolekcijas Dažādu koku koksnes paraugi, zāģmateriālu paraugi.

Papīrs Papīrs, papīrs/kartons šabloniem.

Pārtikas produkti Produkti izvēlēto ēdienu pagatavošanai (olas, dārzeņi, garšaugi, graudaugi, garšvielas u. c.).

Tekstilmateriāli Tamboradata (nr. 2,5 vai lielāka), kniepadatas, lāpāmadata, adāmadatas, auduma šķēres, ripnazis, divrindu tapojamais dēlis un/vai 
vienrindas tapotājs, riņķveida tapotājs, tapošanas adata. 

Dzija vairākās krāsās, materiāls pildījumam (vilnas kārsums, sintapons, griķi u. tml.), diegs, audumi, materiāli izšūšanai, līmaudums/
flizelīns, dzija, sutaša, kokvilnas dzija vai linu aukliņas mezglošanai u. c. materiāli savas idejas realizācijai (metāla aizdares, pērlītes, 
diegs, uzverami elementi, kociņi, pogas u. c.), pogas ar kājiņu. 

Kokmateriāli Bērza saplāksnis 3x200x300 mm; koka asītes 6 mm diametrā.

Apaļkoka sagataves, ievāktie dabas materiāli, saplāksnis. 
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Izmantošanas 
nolūks

Mācību 
līdzekļu veids Mācību līdzekļu nosaukums

Papildmateriāli PVA līme, divkomponentu līme, krāsa, laka, eļļa, vasks, līmlente.

Sveču masa, izdegušu sveču gali, parafīna iekrāsošanai – vaska krītiņi, lūpukrāsa, pārtikas krāsviela u. c., papīrs (ar vaskotu pāklājumu), 
dakts, rotāšanas elementi (gliemežvāki, mazi akmentiņi, salvetes dekupāžai u. c.). 

Ekstrudētais putuplasts.

T krekli vai citi materiāli otrreizējai izmantošanai, kartons aušanas pamatnei.

Skolēniem 
informācijas ieguvei

Elektroniskie 
izziņas avoti

soma.lv; cirkulis.lv; zirnis.lv; thingiverse.com; instructables.com; tinkercad.com

Uzskates materiāli  Saplākšņu paraugi, plātņu paraugi, dažādu koku koksnes paraugi.

Mācību vide Mācību virtuve, darbnīca, dizaina kabinets, datorikas kabinets.

7.–9. klase

Izmantošanas 
nolūks

Mācību 
līdzekļu veids Mācību līdzekļu nosaukums

Mācību stundu

sagatavošanai un 
demonstrējumiem

Metodiskie 
materiāli

Skola2030 mācību līdzeklis.

Materiāli Dažādu izmēru un materiālu pērlītes, rotaslietu aizdares materiāli. 

Modeļi/piederumi Šķietiņš, stellītes aušanai ar pērlītēm, rāmītis, adatas aušanai ar pērlītēm. 

Lapkoku un skujkoku zāģmateriāli, sadzīves priekšmeti, mēbeles (attēli) ar kokriezumiem. 

Plātņu materiāli (saplāksnis, MDF, OSB), zāģmateriāli, plastikāti, šablonu paraugi; attēli, fotogrāfijas un no dažādiem materiāliem 
virpoti koka modeļi; uzskates līdzekļi; dažādu koku koksnes paraugi. 

Dažādu veidu audumi, šūtu kabatu, aizdaru, jostu paraugi vai attēli. 

Uzglabāšanas un servēšanas piederumi no dažādiem materiāliem (bioplastmasas, niedres, bambusa, metāla, koka, papīra, keramikas, 
māla u.c.).
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Izmantošanas 
nolūks

Mācību 
līdzekļu veids Mācību līdzekļu nosaukums

Skolēniem darbam 
(individuālajam/
pāru/grupu 
darbam, piemēram, 
laboratorijas darbi, …)

Rokas instrumenti Pērļošanas stellītes (vai pašgatavotas stellītes no kastes vāka vai grāmatas), pērļošanas adata vai smalka adata, šķēres, šķietiņš 
vai zīmulis/kociņš (nīšu veltnītis) un velku veltnītis, saiviņa, neass nazis. 

Modeļi/piederumi Zīmulis, lineāls, flomāsters, dzēšamgumija, otas, trauks ūdenim.

Papīrs Rūtiņu vai milimetru papīrs, papīrs, kartons, 7–8 cm plata kartona sloksne.

Pārtikas produkti Pārtikas produkti izvēlēto ēdienu pagatavošanai (gaļa, zivis, piena produkti, graudaugi, milti, dārzeņi, garšaugi).

Tekstilmateriāli Šujamadata, saspraužamās adatas (kniepadatas), kokvilnas dzija, nīšu diegs, līme.

Auduma šķēres, audumi/apģērbi, atstarojošs audums (atstarotājam), līmes audums, tekstillīme, šujamie diegi, aizdares furnitūra, 
materiāls (papīrs) piegrieztņu konstruēšanai.

Lineāls (25 cm; 100 cm), mērlente, plāna ziepju plēksnīte vai krīts. 

Kokmateriāli Lapkoka un skujkoku zāģmateriāli, saplāksnis, MDF, kokmateriāls virpošanai, apdares materiāli (beice, laka, krāsa, vasks, šķīdinātājs).

Papildmateriāli LED diožu lentes, strāvas avots (krona), 3D filaments, līmlente, akrilkrāsas, šķīdinātājs.

Skolēniem 
informācijas ieguvei

Elektroniskie 
izziņas avoti

soma.lv; cirkulis.lv; zirnis.lv; thingiverse.com; instructables.com; tinkercad.com u. c.

Mācību vide Mācību virtuve, darbnīca, dizaina kabinets, datorikas kabinets. 
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Valsts izglītības satura centra īstenotā 
projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi 
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības 
saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu 
dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un attieksmes.
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