
Dažādu digitālo platformu
izmantošana mācību procesā
sākumskolā

• Bauskas Valsts ģimnāzija

• Sākumskolas skolotāja Līga Bajāre

• eTwinning vēstniece Latvijā

• bajareliga@inbox.lv

• bajareliga82@gmail.com

9.03.2022.

mailto:bajareliga82@gmail.com


Kuru 
skolu Tu 
pārstāvi?

https://answergarden.ch/2
375147

https://answergarden.ch/2375147


Attālinātais mācību
process 

• Izaicinājumi: 
• Skolotājiem

• Mācību satura plānošana
• AS nodrošināšana

• Skolēniem
• Uzmanības noturēšana
• Jēgpilns darbs stundās

• Vecākiem
• Ikdienas plānošana
• Sadarbība



• www.e-klase.lv

• www.uzdevumi.lv

• www.soma.lv

• www.skolo.lv

• www.tavaklase.lv

• Izvēlētajā tālmācības programma -
Ms Teams

• WhatsApp, sms, sarunas

• Skolotāju vienošanās

• Vecāku informēšana - apmācīšana

http://www.e-klase.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.soma.lv/
http://www.skolo.lv/
http://www.tavaklase.lv/


Sadarbība ar vecākiem

• Vecāku iepazīstināšana • Vecāku apmācīšana • Praktiskā darbošanās ar

vecākiem

• Skolēnu iesaistīšana • Skolēnu apmācīšana • Darbošanās kopā



Noderīgas platformas (DigiKlase)

www.padlet.com
(virtuālā siena)

www.kahoot.com

( testu veidošana)

Google anketas 

( ātri apkopot rezultātus)

www.canva.com
(plakātiem, 

apsveikumiem)

www.quizizz.com

(ātru testu izveidošanai)

www.mentimeter.com

( aptaujas diagrammu 
veidā, domu mākoņi)

www.learningapps.org
(uzdevumu un spēļu 

veidošana)
Tricider (ātra aptauja)

www.ideaboards.com
(virtuālā  siena)

www.voki.com

( Avatars, kas runā un 
kustās)

www.avatarmaker.com

( Avataru attēu 
veidošanas rīks)

www.vocaroo.com

(var ierakstīt runāto, 
iedziedāto, spēlēto)

www.puzlemaker.discove
ryeducation.com

(krustvārdu mīklu, vārdu, 
ciparu mīklu veidošanai)

www.answergarden.com
( vārdu mākonis)

www.storyjumper.com 
(virtuālo grāmatu 

veidošana)

http://www.padlet.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.canva.com/
http://www.quizizz.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.learningapps.org/
http://www.ideaboards.com/
http://www.voki.com/
http://www.avatarmaker.com/
http://www.vocaroo.com/
http://www.puzlemaker.discoveryeducation.com/
http://www.answergarden.com/


• www.answergarden.ch
• Vārdu mākonis

• www.padlet.com
• Garākas atbildes
• Video 

• www.mentimeter.com

• Diagrammas, vārdu mākonis

• www.quivervision.com

• Kustīgās bildes

http://www.answergarden.ch/
http://www.padlet.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.quivervision.com/


Praktiskā
darbošanās

• www.mentimeter.com

•
•

•
•

• www.menti.com

•
•

http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/


Mani secinājumi

Ieguvumi Ātras atbildes

Temata aktualizēšana

AS iegūšana

Darbs grupās

Informācijas iegūšana

Viedokļa izteikšana

Darbu pārskatāmība

Mājasdarbu iesniegšana

Mājasdarbu vērtēšana

Projekta aktivitātes

Sadarbība ar citiem skolēniem

Sadarbība ar citiem skolotājiem

Pārskatāmība

Arhīvs

Atskaites

Riski

• Tehnoloģiju 
nepieejamība

• Interneta traucējumi

• Reklāmas

• Netiķetes 
neievērošana

• Lietošanas apmācība 



Paldies par 
uzmanību!


