


Darbs grupā (7 min.) 
1. Iepazīstieties ar grupas biedriem (šodien jūs 

tiksieties grupā vairākas reizes) 
 
Lai atstāstītu tekstu, es... (kādas darbības jūs 
veicat?)  
1. Vienojaties par 1 darbību, kas jums ir kopīga un 

ierakstiet  
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Sasniedzamais rezultāts 

Strādājot grupā, veido dažādas 
atgādnes teksta atstāstīšanai 
un izstrādā labas atgādnes 
kritērijus 



Uzdevumi 

Strādājot grupā, veido atgādni teksta 
atstāstīšanai un aizpilda ar nepieciešamo 
informāciju 

Pieraksta darba soļus, kā veidot atgādni 

Iepazīstas un izvērtē piedāvātās atgādnes  

Izvērtē grupu darbu 

Veido labas atgādnes kritērijus 



Darbs grupā (20min.) (5-6 dalībnieki) 
 

1. Sadaliet lomas grupā:  
Grupas vadītājs (organizē darbu grupā, sadala lomas, 
komunicē ar nodarbības vadītāju), 
Rakstītājs (veic ierakstus dotajās formās (atgādne, soļi)) 
Eksperts, laika vērotājs (pieskata laika limitu, ģenerē idejas) 
Darba soļu pierakstītājs (pieraksta atgādnes veidošanas 
soļus savos pierakstos) 
Novērotājs (novēro un pieraksta grupas darba dinamiku, 
sadarbību) 

1. Ja jums ir nepieciešams atbalsts, dodiet ziņu! 
 

 
 
   



Jautājumi, kuriem uzmanību pievērš novērotājs 
● Vai un kā notiek komunikācija grupā? Vai un kā dalībnieki sadarbojas? 
● Kā tiek sadalītas lomas grupā? (grupas vadītājs sadala lomas vai 

dalībnieki paši uzņemas atbildību) 
● Kā grupas dalībnieki vienojas par atgādnes veidu, informāciju? 
● Ar kādām grūtībām saskaras grupas dalībnieki? 

https://ej.uz/noverot 
 

https://ej.uz/noverot


https://ej.uz/atgad 

Kas man palīdzētu 
atstāstīt tekstu? 

• Strādājot grupā, vienojaties, 
kādu atgādni veidosiet 

 

• Veidojiet atgādni 
(neaizmirstiet par lomām 
grupā) 

 

• Atceraties un pierakstiet 
soļus, lai strādātu ar atgādni. 

Raksta jautājumus, zīmē simbolus, atslēgas vārdus, 
zīmejumus 

https://ej.uz/atgad 
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● Kā grupas dalībnieki vienojas par atgādnes veidu, informāciju?  
● Ar kādām grūtībām saskaras grupas dalībnieki? 

https://ej.uz/noverot 
 

https://ej.uz/noverot


Kas man palīdzētu 
atstāstīt tekstu? 

 

• Strādājot grupā, pie savas 
atgādnes pierakstiet soļus, kā 
strādāt at atgādni 

 

• Laiks 10 minūtes 

https://ej.uz/atgad1 

 Raksta jautājumus, zīmē simbolus, atslēgas vārdus, 
zīmejumus 

https://ej.uz/atgad1


Kas man palīdzētu 
atstāstīt tekstu? 

Darbs individuāli: 

• Izlasiet atgādnes veidošanas 
soļus. 

• Nobalsojiet ar ”like” atgādnei, 
kura jums šķiet 
visatbilstošākā. 

• Pierakstiet komentāros, ja 
redzat, ka trūkst kāds solis 

 

 https://ej.uz/atgad1 

 
Raksta jautājumus, zīmē simbolus, atslēgas vārdus, 
zīmejumus 

https://ej.uz/atgad1


Labas atgādnes kritēriji 

 
1. Pašu radīta, piemērota forma (jautājumi, simboli) 
2. Skaidra secība 
3. Atbilstoši izvēlēti atslēgasvārdi, lai atgādne būtu saprotama 
4. Izmantotas krāsas 
5. Izmantotas dažādas formas 
6. Informācija īsa, kodolīga 
7. attēli, lietotas piktogrammas, emoji zīmītes 
8. viegla valoda, formāts 

 
 



Sasniedzamais rezultāts 

Strādājot grupā, veido dažādas 
atgādnes teksta atstāstīšanai 
un izstrādā labas atgādnes 
kritērijus 



Refleksija 

1. Kāds bija stundā sasniedzamais 
rezultāts? 

2. Kādas aktivitātes veicām, lai 
sasniegtu rezultātu?  

3. Kāds bija darbs grupā, vai 
paspējāt veikt visus uzdevumus?  

4. Kura no atgādnēm jums bija 
vispiemērotākā?  

5. Kādās situācijās Jūs izvēlētos 
veidot un lietot atgādnes? Atbildi 
pierakstiet čata lodziņā.  

 



Paldies par izturību un 
sadarbību! 

Uz tikšanos nākošajā reizē! 


