
Anna Baltrūne,

Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde.



Projekti

• “Uzdāvini dziesmu Latvijai !”

• «Be friend your emotions»

• Educate for a Sustainable Ocean

• Košās Lieldienas

• (STEAM nature's interesting mathematics)

• Learn, Play and Teach Make Your Mind Rich

• Koki rudenī mūsu dārziņa teritorijā. Sadarbībā ar Mārīti Petrovsku.

• Esi drošs uz ielas. Sadarbībā ar Olgu Grigorjevu, 26.pirmsskolas izglītības iestāde.

• Matemātiskās un loģiskās domāšanas veidošana. Djeneša bloki. Ģeometriskās figūras. Sadarbībā ar 
Irinu Kumpiņu, 8.pirmsskolas izglītības iestāde.



https://padlet.com/esracuhadar3326/k95pkf5d0yly Pārdomu un atziņu siena.

https://en.linoit.com/ Atziņu siena projekta dalībniekiem

https://www.thinglink.com/scene/1292497418478157825

https://youtu.be/nzgbPfIcbb0

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=287c300186ba interaktīvā bērnu zīmējumu 

puzzle

https://learningapps.org/watch?v=p1x769ox520 Atmiņu spēle 

https://learnplaymakeyourmindrich.blogspot.com/?m=1 Blogs

https://youtu.be/EbPW2l31lrI

Piemēri no izmantotajiem IKT rīkiem

https://padlet.com/esracuhadar3326/k95pkf5d0yly
https://en.linoit.com/
https://www.thinglink.com/scene/1292497418478157825
https://youtu.be/nzgbPfIcbb0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=287c300186ba
https://learningapps.org/watch?v=p1x769ox520
https://learnplaymakeyourmindrich.blogspot.com/?m=1
https://youtu.be/EbPW2l31lrI


Īsumā par Djeneša figūrām

Zoltans Djenešs ir slavens ungāru matemātiķis, praktizējošs skolotājs un psihologs, kurš ir radikāli mainījis stereotipisko

matemātikas uztveri kā rutīnu disciplīnu. Z. Djeneša spēļu mērķis ir izklaidējošā veidā palīdzēt pirmsskolas un 

sākumskolas vecuma bērniem apgūt dažādas matemātiskas koncepcijas, veidot un attīstīt svarīgas intelektuālās prasmes

un psiholoģiskos procesus, kas nepieciešami patstāvīgai loģiskai domāšana

Loģiskie Djeneša bloki sastāv no 60 ģeometriskām figūrām:

• Piecas formas – apļi, trīsstūri, sešstūri, kvadrāti un taisnstūri.

• Trīs krāsas (sarkana, zila, dzeltena).

• Divi izmēri (lielas un mazas).

• Divi biezumi (biezas un plānas).

Komplektā nav divu vienādu figūru. Katrai figūrai ir četras pazīmes: lielums, krāsa, forma, biezums.

Pašas par sevi figūras neko neattīsta: nepieciešamas skolotāja izgatavotas spēles!



Matemātiskās un loģiskās domāšanas veidošana. 
Djeneša bloki. Ģeometriskās figūras.

• Bērni iepazinās ar Djeneša blokiem (taustīja, turēja, 

spēlējās) un ģeometriskām figūrām un darbojās, pildot 

uzdevumus. 

• Izgāja visus 6 (sešus) posmus, lai izprastu Djeneša

bloku pielietojumu

• Izmantoja Djeneša blokus, lai atpazītu, grupētu
ģeometriskās figūras.



Praktiskā darbošanās 1. posms

Meklējot risinājumu, bērns eksperimentāli atrod atbildi. Tā ir iepazīšanās fāze, kad, pielietojot taustes un redzes 

uztveri, bērns iepazīstas un pierod pie figūru lielumiem un biezumiem.



2.posms. Spēles noteikumi. Pārvarējis izmēģinājumu un 

kļūdu posmu, bērns pāriet uz otro posmu - spēles noteikumu 

izpēti.

Saver mammai krelles Izveido celiņu



3.posms „Atbilstības fāze”. Metodes autors iesaka pieaugušajiem izmēģināt 

līdzīgas spēles, bet ar atšķirīgu didaktisko materiālu. Piemēram, vispirms mēs spēlējam 

blokus, pēc tam mēs izgriežam dzīvnieku figūras (vai arī spēļu mašīnītes aizvietot ar 

Djeneša blokiem). Mums vajadzētu redzēt, ka bērns neatkarīgi no spēles materiāla 

patstāvīgi izlemj mērķa pareiza sasniegšanas algoritmu. Šis posms ir nepieciešams 

abstraktās un  asociatīvās domāšanas spēju attīstībai.

4.posms „Iepazīšanās ar abstraktu simbolu”.
Ceturtajā posmā būs vajadzīgas dažādas shēmas, kartes un spēļu galdi, lai attīstītu 

vizuālo uztveri, veidotu vizualizācijas prasmes, pārzinātu simbolu abstrakto nozīmi. 

Kaut gan sākt iepazīstināt ar šīs metodes simboliem var arī agrāk.



Djeneša figūru simboli



5.posms „Simboliskā skatuve”. Piektais solis liek bērnam secināt, ka dažādu spēļu loģiskās ķēdes 

ved uz kopēju rezultātu. Lai saprastu spēļu kārtis, nepieciešama īpaša simbolu valoda.

6.posms „Patstāvīgo secinājumu posms”. Pēdējais posms būs visilgākais. Bērns ar pieaugušā 

palīdzību apgūst terminu aksiomas un teorēmas nozīmi, patstāvīgi izdara nepieciešamos loģiskos 

secinājumus, balstoties uz spēļu kāršu noteikumu aprakstu.



Šī metode neaprobežojas tikai ar figūru meklēšanu pēc shēmām. Spēles mēdz būt ļoti daudzveidīgas. 

Bloki mudina arī skolotājas radoši pielietot blokus dažādās jomās. 

Matemātikas joma



Djeneša bloku alfabēts



Dabaszinātņu joma



Mūsu pasaka, izmantojot Djeneša blokus( Valodu joma)



Viens no sarežģītiem uzdevumiem



Tikšanās Zoom ar projekta partneriem



Bērnu domas par projektu



Galvenie ieguvumi
Esot projektā kā partnerei
• Jaunas zināšanas un pieredzes apmaiņa starp 

partneriem.

• Apguvu dažādus Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju rīkus, kuri ļoti noderēja, dibinot savu 
projektu.

• Darbojoties starptautiskos projektos, papildināju 
savas angļu valodas zināšanas. Un iedvesmota, 
turpinu mācīties angļu valodu.

• Pat, esot kā partnere, popularizēju savu 21. 
pirmsskolas izglītības iestādi.

• Ieguvu jaunas mācību metodes dažādās mācību 
jomās.

• Un protams, jaunus draugus. Joprojām visas 
whatsapp grupiņas ir aktīvas.

Esot projekta dibinātājai

• Sapratu, kā izvēlēties projektam konkrētu

galaproduktu un izmērāmu pedagoģisko mērķi.

• Rūpīgi izvēlēties rīkus, ko izmantot, lai īstenotu

projektu, ņemot vērā bērnu vecumu.

• Projekts ir saistīts ar mācību saturu, tā īstenošana

notika mācību procesā, jo mūsu iestādes pieredzes 

apmaiņas pasākums bija cieši saistīts ar Djeneša 

bloku izmantošanu.

• Iemācījos iesaistīt bērnus projekta plānošanā, 

uzklausīt un izmantot bērnu viedokli/idejas.

• Skolotājus, kas īstenojuši kvalitatīvu eTwinning

projektu, aicināti to pieteikt eTwinning

Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. 



Mana atziņa
Projekta dibināšanu es gribētu salīdzināt ar dzimšanas dienas torti, kuru tu gatavo kopā ar 
draugiem. Dzimšanas diena ir svarīgs pasākums, tātad tortei jābūt pārdomātai līdz pēdējai 
odziņai dekorā. 

• Torti jāpasniedz laikā. ( Ne ātrāk par nedēļu, ne vēlāk).

• Tortei jābūt tādai, kādu vēlies redzēt tu, kā jubilārs, bet,lai tā ieinteresētu arī tavus draugus.

• Tai jābūt baudāmai gan tev, gan ciemiņiem. Pat tiem, kuriem ir dažādas alerģijas.

Tātad, ir uzlikta atbildība,pienākums radīt unikālu kulinārijas šedevru. 

Man, kā jubilārei, ir jāzin, ko es vēlos redzēt šajā tortē, kāds garšas efekts tiks iegūts, kombinējot 
dažādus produktus. 

Pie tam jāprot, jāmudina, jāaicina veiksmīgi sadarboties ar draugiem tortes cepšanas laikā.



Ak’Dies!



PALDIES PAR UZMANĪBU!
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