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Kāpēc 
jāsaprot, 

kā skolēns 
domā? 



Kopā domāsim:

• kā saprotu, kā skolēns domā

• kā palīdzu tikt tālāk, dziļāk

• kā skolēns iegūst ieradumu sekot savai 
darbībai, meklēt sasaisti starp uzdevumiem

• kā pārbaudes darbā var ienākt pārliecināšanās 
par to, kā skolēns skaidro un reflektē par savu 
domāšanu



• Kā saprotu, kā skolēns domā?

• Kā palīdzu tikt tālāk, dziļāk?

Vērošana, jautāšana un atgriezeniskā saite



Skolēns izmanto savu dalīšanas stratēģiju un pierakstu



Skolēni izmanto dažādus vizuālus attēlojumus parasto daļu 
saskaitīšanai



Skolēni attēlo parasto daļu, jauktu skaitli 

Cik dažādi domā / spriež mūsu skolēni!!!



Jautājumi

lai saprastu lai virzītu 

spriešanu/domāšanu/izpratnes veidošanos



Par skolēna risinājumu:

• kādas zināšanas un prasmes parāda

• kādus jautājumus katram varētu uzdot, 

✓lai precizētu - pārliecinātos par skolēna 
domu 

✓lai  virzītu domāšanu tālāk, dziļāk

Uzdevums dalībniekiem:











Cik bieži skolēnam stundā jādomā par to, kā 
viņš domā, mācās?



Skolēnu apzināta mācīšanās, savas mācīšanās vadīšana, savas 
stratēģijas izveide + dalīšanās pieredzē par stratēģijām (3.kl.)

Uzdevums skolēniem:
Atlasīt tos reizinājumus, kurus atceramies vai veikli varam izdomāt, kuri vēl 

sagādā grūtības. Grupā izdomāt, kā grūtos varētu vieglāk atcerēties. 



Mācīšanās lietpratībai - skolēns attīsta spēju
pārnest zināšanas un prasmes uz jaunām, 
nezināmām situācijām, priekšplānā izvirzot 
procesus, ar kuru palīdzību mēs iegūstam
zināšanas.

ko mēs zinām? kā mēs zinām?

Kā to varam sekmēt sākumskolā?





Skolēnam nozīmīgi 

• būt pārliecinātam par to, ko tu zini un ko 
nezini

• saprast, ko nepieciešams zināt, lai varētu 
izpildīt konkrēto uzdevumu

• ideju esamība par to, kā var izmantot 
esošās prasmes, lai iemācītos to, ko vēl 
nezinu / izpildītu uzdevumu
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• kā skolēns iegūst ieradumu sekot savai 
darbībai, meklēt sasaisti starp uzdevumiem

• kā pārbaudes darbā var ienākt pārliecināšanās 
par to, kā skolēns skaidro un reflektē par savu 
domāšanu





Iespējas:

• Iekrāso to rūtiņu, kuru aizpildīji vispirms! 
Izstāsti / uzraksti, kāpēc tieši to!

• Kā Tu pārliecinājies, ka kvadrāts aizpildīts 
pareizi?

• Kādas prasmes Tev bija nepieciešamas, lai 
veiktu šo uzdevumu?

• Kā iepriekšējā uzdevuma risinājums Tev var 
palīdzēt izpildīt nākamo?







/Aldis Kalniņš, Zili brīnumi/



liga.cakane@lu.lv

mailto:Liga.cakane@lu.lv

