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Starpdisciplinārais projekts

«Pieklauvē savai nākotnei!»

Do- Domā un dari
Re – Redzi un radi

Mi – Mini un meklē
Fa –Fantazē un formulē

Mērķis- ieinteresēt skolēnus jaunu prasmju 
apgūšanai, izmantojot starpdisciplinārās 
mācības.



Projekta dalībnieki - skolotāji

 Anita Cercene – ķīmijas skolotāja,

 Anita Doroščonoka- vizuālās mākslas 

skolotāja,

 Anna Kluša – mūzikas skolotāja,

 Sanita Ivanovska – latviešu valodas 

skolotāja

5.-9. klašu skolēni , 
kas darbojas  individuāli, pārī vai 3 

dalībnieku komandā

 Skaits - 77



Do – domā un dari

1. cikls - «Mēs lepojamies!»

MOTO - Atklāj savus talantus un mācies jaunas prasmes!

MĒRĶIS: Veidot prasmi popularizēt skolas tēlu viesiem, iedzīvotājiem.  

UZDEVUMI: Sagatavot un novadīt ekskursiju pa skolu latviešu, 

krievu vai angļu valodā;

Mēģināt sacerēt skolas himnu; 

Nofilmēt un izveidot video par skolu;

Uzzīmēt Sakstagala ciemata plānu;

Sastādīt mazo pārgājienu.



Soļi mērķa sasniegšanai
Latviešu valoda

 Uzdevumi 1. solis – Gida profesija.

Skolēni izlozē 2 dažādas situācijas par gida darbu: 

1.-tēlo gidu pilsētā, 

2.- izklaidē ekskursantus ar radošām darbnīcām,

Skolēni veido domu tīklu ar atslēgas vārdu- gids. Kādam jābūt gidam 

un viņa vēstījumam, lai būtu interesanti ekskursantiem.

 2. solis – Sameklē interesantu materiālu!

No piedāvātajiem materiāliem sameklējiet interesantāko, saistošāko, 

ko var izmantot gids, iepazīstinot ar mūsu skolu.



Dabaszinības
 Uzdevumu 1. solis – Ieraugi interesanto sev apkārt!

Katrai grupai izdala kartiņu komplektu ar 14 fotoattēliem.

Atrodiet skolā un skolas apkārtnē objektus un vietas, kuras redzamas izdalītajās 
fotogrāfijās. Nofotografējieties  pie šī objekta un nofotografējiet šo objektu no dažādiem 
rakursiem.

 2. solis – Uzmini nu!

Ozola koka zaros sakarinātas 8 dažādas lapiņas ar dabas objektu aprakstiem. Nosakiet, 
kas tie par objektiem!

 3. solis – Iepazīsti Sakstagalu un Latviju! 

Spēļu «Ceļo un mācies! » un « Zini vai mini»  izspēle.



Mūzika 

 Uzdevums 1. solis - Rēzeknes novada himnas mācīšanās.

Iepazīstieties ar Rēzeknes novada himnu, saliekot nejauši 

sagriezto tekstu pareizajā secībā. Izdziediet himnu! 





 2. solis - Himnu daudzveidība. Noklausieties Latvijas 

himnu, Eiropas Savienības himnu, Hokeja himnu, kādas 

skolas himnu u.c., pēc iespējas daudzveidīgāku nozaru, 

organizāciju himnas. Salīdziniet himnu raksturus, noskaņu, 

tempu u.c. izteiksmes līdzekļus. Salīdziniet vairāku himnu 

tekstus un atrodiet kopējās pazīmes! 

 3. solis – Mūzikas sacerēšana. Mēģiniet sacerēt  mūziku, 

izmantojot sekojošu Jāņa Klīdzēja citātu: «...cilvēks nav 

nekāds visas dzīves un pasaules kodols - kā tāds rieksts 

savā čaulā. Dzīvošana nav čaula. Dzīvošana ir būšana 

kopā ar visu, kas ir, tek un notiek.” Prezentējiet savu 

dziesmu!



Vizuālā māksla

Uzdevumu 1. solis – Kas man ir? Ko rādīšu citiem?

Iepriekš iegūto fotogrāfiju analīze. Kompozīcijas centrs, svarīgas detaļas.

Fotogrāfiju atlase. Teksta atbilstība attēlam.

2. solis – Kāds būs mans stāsts?

Filmas noskaņa. Stāsta secība. Ievads, kulminācija, nobeigums.

3. solis – Kā es to veikšu?

Datorprogrammas Movie Maker iespējas. Filmas veidošana.

4. solis – Man izdevās!

Skolēnu darbu prezentācija.



1. cikla noslēguma pasākums

«Mūsu skola» 

 Skolēnu iepazīstināšana ar labākajiem jaunajiem gidiem. 

Ekskursija pa skolu interesentu grupai.

 Labāko prezentāciju par skolu noskatīšanās.

 Sacerēto himnu noklausīšanās.

 Video par skolu noskatīšanās.

Saldumi un balvas dalībniekiem.



Re – redzi un radi

2. cikls- «Skolēni eksperimentē»

Moto – Burto dabā, vidē, Visumā! 

Eksperimentēšana kā vides izziņas metode

MĒRĶIS:       Nostiprināt skolēnu zināšanas praktiskās nodarbībās

UZDEVUMI:   Veikt praktisku, ar vidi saistītu pētījumu, novērojumu 

vai eksperimentu; 

Analizēt rezultātus, tos izvērtēt un interesanti 

prezentēt skolasbiedriem (prezentācijas uz datora vai 

eksperimenti tieši klasē).



Mūzika, latviešu valoda, vizuālā māksla

 Uzdevumu 1. solis – Eksperimentējam ar vārdu «EKSPERIMENTS»

Uzrakstot vārdu «eksperiments» vertikāli, bērni pretī burtam 

horizontāli pieraksta jēdzienus, kas saistīti ar mūziku.



 2. solis – Eksperimentējam ar Songsmith programmu! 

Izvēloties konkrēto stilu, skolēni dižu izgudrotāju formulu 

vai izteikumus ierunā programmā un atskaņo 

izteicienus dažādos mūzikas stilos.

 3. solis – Vizuālie dzejoļi, zīmējumi.



Ķīmija

 Uzdevumu 1. solis- Hipotēzes izvirzīšana. 

Uz galda skolēniem nolikti āboli, konfektes, bumbieri, kastaņi, ozolzīles 
u.c. Skolēniem pēc aptaustīšanas, apskatīšanas jāizvirza hipotēze, cik 
sver konfekte, ābols… Skolēniem tiek piedāvāti dažādi svari 

( elektroniskie, sviras, atsperu) ar kuru palīdzību viņi pārbauda izvirzīto 
hipotēzi. Pareizas hipotēzes gadījumā kā balvu saņem nosvērto 
konfekti, ābolu…

2. solis – Eksperimenta plānošana.

Skolēniem tiek izdalītas sagrieztas lapiņas ar dažādu eksperimentu 
posmiem, vielām, ķīmiskajiem traukiem, darba gaitu. Nejauši uz 
dažām lapiņām ir izlijusi ķīmiska viela un uzraksti nav saskatāmi.   
Skolēniem jāsaplāno piedāvātie vai izdomātie eksper. pareizā secībā.











labāko skolēnu eksperimentu un 

pētniecisko darbu prezentācija.



Mi-mini un meklē

3.cikls – «Apstādini laiku!» 
Moto – Mācāmies savādāk- interesantāk!

MĒRĶIS:              Veidot izpratni par laika ritumu

UZDEVUMI:    Apzināties laiku, kurā mēs dzīvojam;

Izprast pulksteņu, kalendāru sistēmu;

Izprast seno un mūsdienu laika dzīves  ritumu.



Latviešu valoda

 Uzdevumu 1. solis – Senču mēnešu nosaukumi

Salikt vecos mēneša nosaukumus pareizajā secībā.

 2. solis – Gadalaiki

Ticējumi, tautasdziesmas par  laika apstākļiem, dabas 

parādībām. Izdomā mūsdienīgu  ticējumu! Rēbusu minēšana.

 3. solis – Jautrā stafete

Katra grupa sameklē tautasdziesmas par latvju gadskārtu 

svētkiem. Jautrā stafete « Izskrienam gadu ar 

tautasdziesmām» .



Mūzika

 Uzdevumu 1. solis – Gadskārtu dziesmas Latvijā

Skolēni meklē atbilstošiem gadskārtu svētkiem 

tautasdziesmas, rotaļas, veido apkopojumu uz kopēja 

plakāta.

 2. solis – Gadskārtu svinēšanas tradīcijas



Dabaszinības

 Uzdevumu 1. solis – Kalendārs- parādu grāmata 

Kalendāru vēsture ( Mēness, Saules, Jūlija, Gregora kalendāri)

Ko stāsta kalendārs?

2. solis - Romiešu kalendāra iepazīšana.

3. solis – Kalendāru izstādes atklāšana. Tie ir grāmatu kalendāri, 

starp kuriem ir visdažādākie - gan pasaku, gan tautas, gan sieviešu, 

gan zemkopja, gan baznīcas, gan dabas un vēstures, gan skolotāja 

gada kalendāri, gan bērnu divpadsmit mēnešu kalendāri, gan 

galda, gan sienas, gan kabatas, gan mūsdienās tik populārie 

reklāmas kalendāri.



Vizuālā māksla

 Uzdevumu 1. solis – Pulksteņu dizains.

Pulksteņu attēli – senāk, mūsdienās. Pulksteņu 

ražošana. Dizainera profesija.

Sava pulksteņa izgatavošanas iespējas. 

Nepieciešamie materiāli, darbarīki. 

Dekupāžas tehnika.

 2. solis – Radošā darba skice.

 3. solis – Pulksteņa izgatavošana!



3. cikla noslēguma pasākums

« Riti, riti, saulīte!»

 Pulksteņu izstāde

 Kalendāru izstāde

 Gadskārtu svētki visa gada garumā ar rotaļām, 

dziesmām un dejām







Fa – fantazē un formulē

4. cikls – « Mēs spējam saražot!» 

Moto – Esi uzņēmīgs, esi mūsdienīgs!

MĒRĶIS: Radošas domāšanas attīstīšana.

UZDEVUMI: Izdomāt savu ideju par kādu jaunu produktu un 

realizēt to;

Sadarboties ar klases biedriem, uzņēmējiem;

Mācīties  komunicēt, uzklausīt citu viedokli.



Vizuālā māksla

Uzdevumu 1.solis – Ko ražo mākslinieki?

Dažādu ar mākslu saistītu profesiju apskats. Mākslinieka darba 

galarezultāts.

2.solis – Ideju tirdziņš.

Prāta vētra – ko mēs varam, kā to darīsim, kā iesaiņosim, kā 

reklamēsim?

3.solis – Mēģinām sākt!

Produkta idejas prezentācija. Produkta izgatavošana.

Reklāmas, iesaiņojuma, etiķetes skice izgatavošana.



Ķīmija

 Uzdevuma 1. solis – Videi draudzīgs iepakojums

Skolēni iepazīstas ar dažādiem atnestajiem iepakojumiem, to veidiem 
un ietekmi uz vidi.

2. solis – Preces kvalitāte, sastāvs.

E vielas, modificētā barība, 

Cietes, tauku, olbaltumvielu noteikšana dažādos produktos.

 3. solis  - Kompozītmateriāli 

Kompozītmateriālu veidošana. Nanomateriāli.



Latviešu valoda

 Uzdevums 1. solis – Pielietojam daudzveidīgi!

Skolēniem tiek izdalīti dažādi priekšmeti. 

Uzdevums- izdomāt šī priekšmeta pielietojuma dažādus 

veidus!

2. solis– Reklamējam atraktīvi!

Skolēniem tiek piedāvāti reklāmu teksti, kuri jāanalizē.

Skolēni veido savu tekstu reklāmai, lai realizētu savu 

produkciju! Nosauksim interesanti!



Mūzika

 Uzdevumu 1. solis - Mūzika reklāmās

Skolotāja piedāvā dažādas reklāmas, kurā skan mūzika. Notiek 

analīze par konkrētās mūzikas izmantošanu pasākumu, preču, 

produktu, med. zāļu reklāmās.

2. solis – Mūzika manai precei

Skolēns sameklē mūziku savai saražotajai precei, ko realizēs skolas 

tirdziņā.

3. solis – Mana reklāma

Skolēni veido reklāmas klipus savai saražotajai precei.



4. cikla noslēguma pasākums

« Biznesa diena!»

 Savas preces prezentēšana ar reklāmas 

palīdzību.











Vērtēšana

 Izstrādāti vērtēšanas kritēriji projekta aktivitātēm (piem., 

himnai, video, eksperimentam, reklāmai, 

iesaiņojumam…);

 Pašvērtējums;

 Katra cikla izvērtēšana;

 Mācību ekskursija uz Daugavpili.



Secinājumi

 +

Skolēni ir ieinteresēti, paaugstinās motivācija darboties, 
apgūstot mācību vielu.

Skolotāju sadarbība, jaunu ideju rašanās.

_

Grūti atrast laiku skolotāju sadarbībai.

Patreizējā izglītības sistēmā patstāvīgi nav iespējams strādāt 
starpdisciplināri, tikai akciju veidā.



Paldies

par uzmanību!


