
Ineta Lielkalne
eTwinning vēstniece

Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas un 

Tālmācības vidusskolas  «Rīgas 1. vidusskola»

dabaszinību priekšmetu un datorikas skolotāja



Sasniedzamais rezultāts

• Iepazīt mācību procesā noderīgas Canva veidnes.



Jūsu pieredze ar Canva

• https://www.menti.com/jf17ipieru

• Menti.com kods: 1818 6372

https://www.menti.com/jf17ipieru


Prezentācijas



Kāpēc Canva?

• Mācību stundas tēmas pasniegšanai, lai vizualizētu materiālu .

• Vienkārši un uzskatāmi apvienot tekstu un grafiku.

• Iespēja efektīvi veidot logo, vizītkartes, uzlīmes, plakātus, skolas 
avīzes, ielūgumus utt.).

• Video veidošanas rīks.

• Izmantot kā sadarbības rīku.

• Atgriezeniskai saitei.

• Bezmaksas, darbojas jebkurā pārlūkprogrammā.



https://www.polepositionmarketing.com/emp/why-visual-
marketing-so-effective/

https://www.polepositionmarketing.com/emp/why-visual-marketing-so-effective/


Canva.com

• Reģistrācija/pieslēgšanās

• Login – caur Facebook vai Google kontu



Konta iestatījumi



• Gatavas sagataves dažādiem noformējumiem

• Tikai jāievada teksts un jānomaina bildes



Plakāti

Tēmas 



Prezentācijas



Pielāgot izmērus

• Iespēja iestatīt sev vēlamos izmērus



Teksta pievienošana



Iespējas prezentēt un publicēt



Sadarbība

• https://ej.uz/canva_sadarbiba

https://ej.uz/canva_sadarbiba


Prezentācija kā sadarbības rīks

https://www.canva.com/design/DAESX8l36HA/share/preview?token=S8f521bK3BRZcDkH0XdIcw&role=EDITOR&utm_content=DAESX8l36HA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


https://www.canva.com/design/DAEXi9IusYg/share/preview?token=i2nhO-N4I0leZWa8NZna7A&role=EDITOR&utm_content=DAEXi9IusYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Infografikas

• Inženierzinībās, veidojot vārdnīcu «Kas ir enerģija?»

• Bioloģijā: dzīvnieku skeleti



Stundu plāni

• https://www.canva.com/lesson-plans/templates/

• Nodarbības plāns 21 × 29,7 cm = A4 lapas formāts

• https://ej.uz/canva_stunduplani

https://www.canva.com/lesson-plans/templates/
https://ej.uz/canva_stunduplani


Darba lapas

• https://www.canva.com/worksheets/templates/

• 21 × 29,7 cm = A4 lapas formāts

• https://ej.uz/canva_darbalapas

https://www.canva.com/worksheets/templates/
https://ej.uz/canva_darbalapas




Domu kartes



Domu kartes veidnes

• https://www.canva.com/templates/search/domu-kartes/

• Domu karte kustību veidi

https://www.canva.com/templates/search/domu-kartes/


Plānotāji

• https://www.canva.com/planners/templates/
• https://www.canva.com/design/DAEuaaZ0YjI/v-12WfN8-vjqqEAoHr8A6g/edit

https://www.canva.com/planners/templates/
https://www.canva.com/design/DAEuaaZ0YjI/v-12WfN8-vjqqEAoHr8A6g/edit
https://www.canva.com/design/DAEuaaZ0YjI/v-12WfN8-vjqqEAoHr8A6g/edit


Sertifikāti 

• https://www.canva.com/certificates/templates/

https://www.canva.com/certificates/templates/


Video



Gatavas veidnes

Veidnes

Maksas



Audio pievienošana

Pievieno lapu



https://www.canva.com/design/DAEWgv1sP4s/share/preview?token=EWgpBG-6PfpxnPGsaB3uXg&role=EDITOR&utm_content=DAEWgv1sP4s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Kārtošana mapēs



Grupas izveidošana





Ieguvumi un izaicinājumi

• Ieguvumi

• Gatavas veidnes, ko iespējams 
pielāgot savām vajadzībām.

• Prezentāciju var papildināt jebkurā 
brīdī, automātiski saglabājas.

• Sadarbības iespējas.

• Tūlītēja AS

• Iespēja redzēt uzreiz skolēnu 
darbus attālināto mācību laikā.

• Izaicinājumi

• Skolēniem dot skaidrus, 
nepārprotamus uzdevumus.

• Parādīt Canva iespējas skolēniem 
un skolotājiem.

• Izzināt vēl neizzinātās Canva
iespējas. Canva Pro.



Refleksija

• Kādās situācijās Jūs izvēlētos veidot un lietot Canva?

https://ej.uz/Canva_refleksija

https://www.canva.com/design/DAEvEk9WuLY/share/preview?token=0CCjWYZIDmPmyoHDWQfveA&role=EDITOR&utm_content=DAEvEk9WuLY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://ej.uz/Canva_refleksija


Paldies par uzmanību!

https://etwinning.lv/
info@etwinning.lv


