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     Mācīšanās stratēģija  

     Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā 

▪ Darbojies praktiski – zīmē, dziedi, muzicē, iztēlojies, piedzīvo 

▪ Veido savu lasītāja pieredzi 

▪ Atklāj sevī radošumu 

▪ Esi drošs savās domās 

▪ Piedzīvo klātienē kultūras notikumus 

▪ Piedalies kultūras pasākumos 

▪ Izzini un līdzdarbojies kultūras mantojuma saglabāšanā un tradīciju 

pārmantošanā 

     Mācīšanās stratēģija  

     Sociālā un pilsoniskā jomā 

▪ Regulāru veic pierakstus par mācīto 

▪ Strukturē faktus, cēloņus tabulā, shēmā, zīmējumā 

▪ Meklē cēloņsakarības starp pasaules procesiem 

▪ Izmanto dažādus informācijas avotus, kas atspoguļo norises sabiedrībā 

▪ Veido sarunu, pieņem un atzīsti atšķirīgus viedokļus, strādā komandā 

▪ Veido noturīgus labvēlīgus sociālus ieradumus 

▪ Esi pilsoniski aktīvs sabiedrības pārstāvis 

     Mācīšanās stratēģija  

     Dabaszinātņu jomā 

▪ Regulāri veic pierakstus par mācīto 

▪ Izlasīto strukturē tabulās, shēmās, zīmējumos utt. 

▪ Regulāri atkārto apgūto 

▪ Lieto dabaszinību terminus 

▪ Sasaisti jaunas zināšanas ar jau apgūtajām šajā mācību priekšmetā vai citā 

▪ Meklē jaunu informāciju un prasmīgi to izmanto 

▪ Apzināti meklē saistību starp uzdevumiem un risinājumiem 

     Mācīšanās stratēģija  

     Valodas jomā 

▪ Lasi uzmanīgi visu ko pamani, tas bagātinās tavu vārdu krājumu 

▪ Klausot tekstu, koncentrējies uz to, ko saproti  

▪ Gramatikas likumu apguvē izmanto shematisko pierakstu 

▪ Veido vārdu loģiskās ķēdes, tas palīdzēs tev rakstīt 

▪ Mēģini vizualizēt to, ko vēlies pateikt, uzrakstīt 

▪ Trenē savu atmiņu, atceries to, ko zini 

▪ Valoda ir pasaules atslēga 
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     Mācīšanās stratēģija  

     Veselības un fiziskās aktivitātes jomā 

▪ Praktizē veselīga dzīvesveida paradumus 

▪ Esi fiziski aktīvs 

▪ Izmēģini visas fiziskās aktivitātes 

▪ Piedalies komandas veidošanā, palīdzi un atbalsti citus 

▪ Sporto svaigā gaisā jebkurā gadalaikā, tas stiprina imunitāti 

▪ Sporto atbilstošā apģērbā un ērtos apavos 

▪ Nepadodies – uzlabo savu sniegumu 

     Mācīšanās stratēģija  

     Tehnoloģiju jomā 

▪ Radi sev noderīgus produktus 

▪ Meklē problēmas risinājumus  

▪ Radi un izvērtē idejas 

▪ Esi radošs dizaina procesā 

▪ Atbildīgi izmanto interneta resursus – sargā savus datus 

▪ Atbildīgi izmanto tehnoloģijas ierīces 

▪ Izmanto datortehnoloģijas drošā vidē 

     Mācīšanās stratēģija  

     Matemātikas jomā 

▪ Regulāri veic pierakstus par mācīto 

▪ Raksti un zīme ģeometrijas figūras glīti 

▪ Formulas un likumsakarības raksti atgādnēs 

▪ Pirms iegaumēt – izproti būtību 

▪ Vienmēr jautā skolotājam, klases biedram par mācīto 

▪ Mēģini lietot konkrētus piemērus, lai labāk izprastu abstraktas lietas 

▪ Veic savu darbu apzinīgi, stundā esi aktīvs 


