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Viedierīces skolā: 
par un pret

• Jūsu domas par viedierīcēm skolā:

• https://www.menti.com/

• kods: 6831 0604

• https://www.menti.com/3mhp6fgbem

https://www.menti.com/
https://www.menti.com/3mhp6fgbem


Viedierīces

• Cik ilgi?

• Kāpēc?

• Mērķis

• Alternatīvas





Cik daudz laika pavadām
mobilajos telefonos?

• Gandrīz 66% cilvēku pārbauda mobilo telefonu 160x dienā 
(tas nozīmē, vidēji reizi 9 minūtēs) - 2020.g pētījumā,  vidēji 
amerikāņi pārbauda savus tālruņus 262 reizes dienā — tas ir 
reizi 5,5 minūtēs (2021.gada pētījumā)

• Gandrīz 88% jūtas neomulīgi, kad ir atstājuši mobilo telefonu 
mājās;

• 55% lieto telefonu paralēli auto vadīšanai.



https://www.reviews.org/mobile/cell-phone-addiction/

https://www.reviews.org/mobile/cell-phone-addiction/


Viedierīces skolā - par









Cik minūšu dienā ir tavs ekrānlaiks? 
Pārbaudiet savos viedtālruņos, cik minūšu ilgs dienā

ir tavs ekrānlaiks!

https://centrsdardedze.lv/jaunumi/berna-ekranlaiks-kad-ir-par-daudz-un-ka-to-samazinat/

https://centrsdardedze.lv/jaunumi/berna-ekranlaiks-kad-ir-par-daudz-un-ka-to-samazinat/


Huawei modelim



Vizuāla pasaule, bezmērķīga sērfošana, 
viedokļu līderi ((KM, 2017))

57% 9-16 gadus veci pusaudži/jaunieši lieto internetu ne mazāk kā 3 h katru 
dienu.

25% bērnu un 53% pusaudžu sērfo internetā bezmērķīgi, tikai 23% meklē 
mācībām vai skolai nepieciešamo informāciju.

TOP vietnes:  Instagram, YouTube (1/5 lieto YouTube vairāk nekā 5 h dienā) 
– skatās video (70%), sūta ziņas, izmanto sociālos portālus, sērfo bez 
nolūka, spēlē spēles, skatās filmas un seriālus (29%)

YouTube:

50% klausās dziesmas, skatās video

43% seko vlogeriem un YouTuberiem



Viedierīces fizikas un bioloģijas stundās

Pētnieciskais darbs bioloģijā “Skaņas stipruma noteikšana ikdienai raksturīgākajās situācijās” 

Darba mērķis: izmantojot atbilstošu lietotni mobilajā telefonā, izpētīt, kā atšķiras  skaņas stiprums 

vismaz piecās tavai ikdienai raksturīgās situācijās, un izvērtēt ikdienas skaņu un trokšņu varbūtējo 

ietekmi uz tavas dzirdes veselību!

Nepieciešams: mobilais telefons, kurā uzinstalēta aplikācija skaņas stipruma noteikšanai.





eTwinning projekts”Rokasgrāmata 
skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par 
siltumu.”

https://youtu.be/5lfkeL7T6EA


Kādi ieguvumi bērnam no interneta 
lietošanas sākumskolas vecumposmā?
• Informācijas iegūšana - zināšanas, prasmes (You Tube «fenomens») 

• Iespēja radošām izpausmēm – video veidošanai, dažādām mākslas un 
mūzikas izpausmēm 

• Iespēja sazināties ar radiem un draugiem, kuri dzīvo attālināti 

• Iespēja uzlabot vizuāli motoro koordināciju

• Iespēja veicināt lasītprasmes, darba atmiņas spējas

https://www.ppmf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ppmf/Konferences_Seminari_Lekcijas

/LU_79.konference/Sakumskolas_vecuma_bernu_problematiska_interneta_lietosana.pdf

https://www.ppmf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ppmf/Konferences_Seminari_Lekcijas/LU_79.konference/Sakumskolas_vecuma_bernu_problematiska_interneta_lietosana.pdf


Kā sociālie tīkli var ietekmēt bērna/jaunieša ikdienu?

https://drossinternets.lv/lv/materials/download/socialo-tiklu-drosibas-celvedis
https://drossinternets.lv/lv/info/socialie-tikli

https://drossinternets.lv/lv/materials/download/socialo-tiklu-drosibas-celvedis
https://drossinternets.lv/lv/info/socialie-tikl


https://drossinternets.lv/lv/materials/download/29

https://drossinternets.lv/lv/materials/download/29


Sadarbība un komunikācijas
rīki tiešsaistē

● Google dokumenti, prezentācijas
● Jamboard
● Canva
● Padlet
● Mentimeter
● Linoit



eTwinning projektos 
un fizikā

● Projekts “Enerģija nezūd”

● “Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem 
un sliņķiem par siltumu”



Komunikāciju rīki

● Vecums?

● Lietderīgums?



· Netiķete: pieklājība digitālā vidē

Diskusija par netiķeti eTwinning projektā “PERIODICITY IN OUR LIFE” 

https://twinspace.etwinning.net/100896/forum/96275/thread/1164767
https://twinspace.etwinning.net/123801/pages/page/1057480


Ieteikumi

https://drossinternets.lv/

https://drossinternets.lv/


Drošības internetā aktualizēšana
eTwinning projektos
Projektā “Astrolabe”

Storyjumper kopdarbi par drošību internetā: 

"ABC's of INTERNET SAFETY"

"Teaching safety"

https://twinspace.etwinning.net/124136/pages/page/1061601


https://www.canva.com/design/DAE3MWZls40/oGZL5PB1Fk2YwqF4By_YDw/edit


Medijpratība 
Medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar 
informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju 
funkciju izpratnei, informācijas  satura  kritiskam  izvērtējumam,  objektīvas  
informācijas  atšķiršanai  no  tendenciozas,  dažādos avotos pieejamo ziņu 
salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Mediju pratība ietver arī 
prasmi praktiski lietot medijus (definīcija no Latvijas mediju politikas 
pamatnostādnes 2016 .–2020. gadam).

Materiāli: https://drossinternets.lv/lv/info/medijpratiba

https://drossinternets.lv/lv/info/medijpratiba


Latvijas iedzīvotāju

medijpratība, 2020, KM



Medijpratība

● Spēle «Medijpratības cirks»
https://medijpratiba.lv

● «Ceļazīmes mediju lietošanā»
● https://www.biblioteka.lv/wp-

content/uploads/2021/03/EP_MedijpratibasRokasgramataBibliotekar
iem_A4_WEB-2.pdf

● Tests “LSM tests: Pārbaudi savu medijpratību!”
https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/lsm-tests-parbaudi-
savu-medijpratibu.a262384/

● https://www.lsm.lv/zinas/medijpratiba/testi/

https://medijpratiba.lv
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/03/EP_MedijpratibasRokasgramataBibliotekariem_A4_WEB-2.pdf
https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/lsm-tests-parbaudi-savu-medijpratibu.a262384/
https://www.lsm.lv/zinas/medijpratiba/testi/


Padomā, pirms dalies ar informāciju!
1. Pārbaudiet datumu!
2. Dodieties uz oriģinālo avotu!
3. Izvērtējiet žurnālistikas standartus.
4. Pārbaudiet informācijas avotus un citātus.
5. Pārbaudiet argumentus un pamatojumus.
6. Pārliecinieties, ko par šo tematu raksta faktu pārbaudītāju organizācijas.

Izmantoti materiāli no : Media Literacy in the Baltics, Medijpratības trenera rokasgrāmata

https://www.lsm.lv/zinas/medijpratiba/testi/

https://www.lsm.lv/zinas/medijpratiba/testi/


Attēli medijos
Uzdevums: Uzrakstīt 3 lietas, kas jāpatur prātā, aplūkojot kādus attēlus medijos!

https://www.menti.com/

kods 6831 0604

https://www.menti.com/3mhp6fgbem

Materiāli: IETEIKUMI INFORMĀCIJAS PĀRBAUDĪŠANAI INTERNETĀ

https://drossinternets.lv/lv/materials/download/ieteikumi-informacijas-parbaudei

Fotoattēlu pārbaude 

https://www.menti.com/
https://www.menti.com/3mhp6fgbem
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/ieteikumi-informacijas-parbaudei


Autortiesības 
Ja referātos un pētnieciskajos darbos izmanto informāciju, ko uzrakstījis kāds cits, ir 
jānorāda atsauce uz šo darbu. Cilvēka īpašums var būt ne tikai fizisks, piemēram, lieta, ko 
esi radījis vai nopircis, bet arī intelektuāls – piemēram, tavs sacerētais un publicētais 
dzejolis pieder tev.



Atsauces 
Datorika 4.klasei

4.1. Kā droši lieto dažādus tiešsaistes informācijas avotus un atsaucas uz tiem?

SR: Tīmekļa vietnēs iegūst veicamajam mācību uzdevumam atbilstošu informāciju un 
izmanto to dotajiem mērķiem, korekti noformējot atsauces.

Atsauci  materiāli no interneta veido:

● Autora uzvārds, vārds vai iniciālis, Publikācijas nosaukums. Kvadrātiekavās norāde par elektroniskā 
resursa veidu. Kvadrātiekavās datums, kad interneta resurss skatīts. Piezīme par publikācijas pieeju 
internetā.

● Iekopējot saiti un norādot, kad resuss skatīts

Piemērs: Latvijas augi un sēnes [tiešsaiste]. [Skatīts 01.10.2020]. Pieejams: 

http://www.latvijas.daba.lv/augi_senes/

http://www.latvijas.daba.lv/augi_senes/


Refleksija

Ko ir vērts atcerēties/ ko 
izmantošu?

• https://ej.uz/0902refleksija

https://ej.uz/0902refleksija


Prezentācijā izmantoti personīgie attēli un no
https://pixabay.com/

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

https://pixabay.com/

