
Sadarbības likumiņi  

Aktivitātes apraksts 
Aktivitāte tiek izmantota ilgtermiņā. Uzdevuma pirmā B. daļa tiek veikta pēc divām, 
trijām nedēļām. 

Uzdevuma A. daļa  
1. Bērni tiek sadalīti mazākās grupās (pa 4 - 5 dalībnieki).  
2. Skolotājs nolasa “stāstu par vezumu” un parāda attēlu (Pielikumā). 

Stāsts par vezumu:  
“Kādā rudens dienā dzīvnieki nolēma sagatavoties ziemai. Lielā vezumā bija siens   
ligzdu un alu iekārtošanai. Vezums bija ļoti smags, tāpēc bija nepieciešama komanda, 
kas nogādās siena vezumu uz lielo šķūni. Uzdevumam pieteicās Gulbis, Vēzis un Līdaka. 
Visi ķērās pie darba. Vēzis ar milzu drosmi vilka vezumu pa ceļu. Gulbis ar spēcīgiem 
vēzieniem cēlās spārnos. Līdaka lēca upē, lai vilktu vezumu no visa spēka. Taču vezums 
sasvērās un izgāzās turpat, kur sākumā stāvēja. “ 

3. Bērni izsaka idejas, kāpēc stāsta varoņiem neizdevās vezumu pavilkt.  
4. Katrai grupai tiek izsniegts viena lielā flipčart lapa un rakstāmie.  
5. Ar pirmajiem refleksijas daļas jautājumiem skolotājs iesāk tēmu “Sadarbība”.  
6. Katrai grupai ir uzdevumus sagatavot ieteikumus klases sadarbībai jeb “Kas mums 

palīdzētu labāk sadarboties kopā?”.  
7. Skolotājs aicina grupas saukt pa vienam ieteikumamun pieraksta tos uz klases 

kopīgās “Sadarbības likumiņu” lapas.  
8. Ar nelielu rituālu  bērni apstiprina, ka likumiņi tiks ievēroti, piemēram, ar aplausiem, 

ar izsaucienu kopā “Jā!”, ar sasmaidīšanos. 

LAIKS 40 min x 2

VECUMS 7 - 11 gadi 

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI Flipčart lapas, flomāsteri, marķieri

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Atbildība, cieņa

MĒRĶIS Veidot labas sadarbības pamatus, vienoties par sadarbības principiem.

ĪSUMĀ Bērni mazās grupās izstrādā ieteikumus savstarpējai sadarbībai.

Sadarbība un 
saliedēšanās
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Refleksijas daļa 
Jautājumi pēc stāsta: 
• Kas, jūsuprāt, notika, kad varoņi vilka vezumu katrs uz savu pusi?  
• Kāpēc fabulas varoņiem bija grūti vezumu pavilkt?  
• Ko vajadzētu darīt varoņiem, lai vezumu varētu pavilkt?  
• Kas nepieciešamas, lai komandas labāk varētu darboties? (sadarbība, draudzība, 

vienots mērķis, vienošanās, kā mēs kopā darīsim…) 
• Vai mūsu klasē arī varētu palīdzēt vienošanās, lai varētu labāk sadarbotos kopā? 

Reflesija pēc “Sadarbības likumiņu” izstrādes: 
• Vai bija viegli mazajās grupās rast idejas sadarbības uzlabošanai? Vai visi piedalījās 

ar savām idejām? 
• Kas jums palīdzēja vienoties par kopīgajiem sadarbības likumiņiem?  
• Ar kuru likumiņu ievērošanu klasē ir visgrūtāk? 

Ieteikumi  
Pirms sadarbības likumiņu izstrādes būtu vēlams izpildīt kādu praktisku sadarbības 
uzdevmu, piemēram, “Lidojošais paklājs”, “Zīmuļu aplis” u.c.   

Lapu “Sadarbības likumiņi” ieteicams novietot klasē redzamā vietā un brīžos, kad 
nepieciešams, atgādināt par šo kopīgo vienošanos, papildināt sarakstu pēc 
nepieciešamības. Formulējot likumiņus, skolotājs izmanto tagadnes formu, bez 
nolieguma! (nevis “Nerunāt visiem kopā”, bet “Ieklausāmies” vai “Runā pa vienam!”)  

Variācijas: stāsta vietā var izmantot kādu mazu video.   

https://www.youtube.com/watch?v=osNrBLH374A  

Uzdevuma B. daļa 
1. Bērni tiek sadalīti mazākās grupās (pa 4 - 5 dalībniekiem - grupas nav jāsaglabā no 

A.daļas). 
2. Skolotājs iesāk nodarbību ar atziņām par sadarbības nozīmi klases ikdienā. Tālāk 

seko neliela diskusija par novērotajām izmaiņām klasesbiedru sadarbībā kopš 
izstrādāti “Sadarbības likumiņi”.  

3. Skolotājs nolasa kopīgi izstrādātos “Sadarbības likumiņus”.  
4. Katra mazā grupa pārrunā novērojumus savā starpā un izvirza 2 sadarbības 

likumiņus, ar kuriem ir veicies vissliktāk (tos ir visgrūtāk ievērot).  
5. Katrai grupai ir piešķirtas balsošanas uzlīmes (2 gb.). Grupas pārstāvis nobalso par 2 

izvirzītajiem “Sadarbības likumiņiem”. 
6. Tiek apkopoti rezultāti un noskaidroti 3-4 “Sadarbības likumiņi”, pie kuriem vēl 

visiem kopā cītīgi jāstrādā  (jāuzlabo).  
7. Mazajās grupās tiek sagatavots mini skečs par vienu no izvirzītajiem “Sadarbības 

likumiņiem”. Skečā tiek parādītas 2 situācijas, kad “likumiņš” nedarbojas (bērni 
kaujas, strīdas), kad “likumiņš” darbojas (draudziga attieksme, izpalīdzība). Skečus 
var filmēt un pēc tam kopīgi skatīties un pārrunāt, meklējot risinājumus sadarbības 
uzlabošanai. 
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Refleksijas daļa 
• Kas ir mūsu ieguvumi, ja “Sadarbības likumiņi” tiek ievēroti? 
• Kas mums traucē ievērot “Sadarbības likumiņus”? 
• Kas mums palīdz ievērot “Sadarbības likumiņus”? 
• Kādas bija sajūtas abās situācijās (kad likumiņš darbojas un kan nedarbojas)- 

piedaloties/vērojot?  
• Kā rīkosimies, ja likumiņi netiks ievēroti? 
• Ko varētu darīt bērni, lai palīdzētu viens otram likumiņus ievērot?  
• Ko varētu darīt skolotāja, lai palīdzētu bērniem ievērot likumiņus? 

Variācijas:  
• Diskusijai mazajās grupās var sagatavot A4 lapas ar “Sadarbības likumiņu” kopiju. 

• Bērni var sarakstīt otru lapu ar ieteikumiem - “Kas mums palīdz ievērot “Sadarbības 
likumiņus”? 

Aktivitātes apraksta autors- Ieva Garjāne.  
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Vāveres kokos 
 

Aktivitātes apraksts 
1. Izskaidrojiet bērniem, ka šī spēle ir līdzīga spēlei “Ķerenes”. Iedaliet bērnus grupās 

pa trim. Bērni, kas paliek ārpus trijotnes, sākotnēji būs lapsas. Ja kopējais bērnu 
skaits dalās ar trīs, izvēlieties vienu trijotni, kas būs lapsas.  

2. Katrā grupā izvēlieties vienu bērnu, kurš būs vāvere, un divus, kuri būs koki. 
3. Lūdziet kokiem stāvēt vienam pret otru, turoties rokās. Lūdziet vāverēm nostāties pa 

vidu abiem kokiem. Izskaidrojiet bērniem, ka tad, kad vāvere ir starp kokiem, tā ir 
drošībā no lapsām, bet, kad tās iziet no sava slēpņa, lai dotos uz mežu, lapsas var tās 
noķert.  

4. Izskaidrojiet kokiem, ka viņu loma ir pasargāt vāveres, tāpēc viņi drīkst pārvietoties 
un sadarboties ar vāverēm, lai pasasrgātu tās no lapsām.  

5. Kad jūs dodat signālu, vāverēm ir jāpārvietojas no viena koka uz citu. Sakiet: 
“Vāveres dodas pastaigā!” Tas būs jūsu signāls, kas bērnus brīdinās par to, ka viņiem 
jāmaina koki. 

6. Izskaidrojiet lapsām, ka viņām ir jāmēģina noķert vāveres laikā, kad tās pārvietojas 
no viena koka uz citu. Ja lapsai izdodas noķert vāveri, tā kļūst par vāveri, un noķertā 
vāvere kļūst par lapsu.  

7. Kad vāveres ir pārvietojušās no viena koka uz citu vairākas reizes, mainiet bērnu 
lomas un spēlējiet no jauna. 

 

LAIKS 10-20 min 

VECUMS 9 -10 gadi

GRŪTĪBAS PAKĀPE Viegla

MATERIĀLI -

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Atbildība, laipnība

MĒRĶIS Izdzīvot ievainojamības un atbildības izjūtas un padomāt par to:  
• Kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kuri ir viegli ievainojami? 
• Kā mēs nepieciešamības gadījumā varam meklēt palīdzību pie citiem? 

ĪSUMĀ Izvairīties no noķeršanas un palīdzēt citiem izvairīties no noķeršanas.

Sadarbība un 
saliedēšanās
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Refleksijas daļa 
Just 
• Vai jums patika šī spēle? Kāpēc vai kāpēc nē? 
• Vai jums patika būt par koku un aizsargāt vāveres? 
• Kā jūs jutāties, kad bijāt vāveres? 
Domāt 
• Miniet piemērus vietām, kur jūtaties drošībā?  
• Vai jums patīk, ka citi cilvēki jums palīdz un rūpējas par jums? Vai jūs varat minēt 

kādu piemēru situācijai, kad kāds par jums parūpējās vai palīdzēja?  
• Miniet piemēru, kad jūs kādam palīdzējāt? 
Darīt 
• Ko mēs varam darīt, ja uzskatām, ka mūsu grupā kāds nejūtas drošībā? 

Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē 
Ļoti patika spēlēt zālē. Dažās grupās bija grūti vienoties ”koks” vai “vāvere” (kāds 
apvainojas, ka nav “vāvere”). Ieteikums, rakstīt, ko darīt, ja kāds mūsu klasē jūtas 
nedroši. 

Video piemērs:  
https://www.youtube.com/watch?v=i32a5T-JsEc 

Aktivitātes apraksts tulkots no Equitas (starptautisks cilvēktiesību izglītības centrs 
Kanādā) rokasgrāmatas “Spēlē godīgi”.  
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Pozitīvie vārdi 
 

Aktivitātes apraksts 
Lieliem burtiem uzrakstiet alfabētu, aiz katra burta atstājot brīvu vietu. Jūs varat 
aicināt bērnus pašus to izdarīt uz lielajām papīra lapām vai uz tapetes. Tad aiciniet 
viņus izdomāt ar katru alfabēta burtu kādu pozitīvu vārdu, ar kuru apzīmēt vienam 
otru. Tiem ir jābūt vārdiem, kuri, viņuprāt, liktu viņiem vai kādam citam justies labi. 
Piemēram, „fantastisks”, „gudrs”, „brīnišķīgs” un tā tālāk. Šo aktivitāti jūs varat veidot 
dažādos veidos atkarībā no grupas vecuma / zināšanu līmeņa. Visvienkāršākais veids, 
kas nav atkarīgs no alfabēta zināšanām, ir visai grupai saukt vārdus, kurus 
koordinators pieraksta uz lielas lapas vai tāfeles – šiem vārdiem nav jābūt saskaņā ar 
alfabētu. 
Vēl variants – nelielās grupās bērni paņem kādu alfabēta burtu daļu un izdomā 
pozitīvus vārdus katram burtam. Ja jūs šo aktivitāti pildāt šādi, iesakām izdalīt pa 
grupām visgrūtākos alfabēta burtus vai vienai grupai iedalīt visus grūtos – č, ž -, kas 
nav nemaz tik viegls uzdevums.  
Ir ļoti patīkami iet apkārt grupai un aprakstīt katru bērnu, izmantojot šos vārdus: 
„Anna, tu esi burvīga!” „Andri, tu esi izcils!” utt.  
Lai gan bērni zina, ka tā ir tikai spēles daļa, viņi tiešām sāk „starot”. Pat ja jūs to 
nedarāt, dodiet grupai uzdevumu, lai atcerētos izmantot iespējami daudz pozitīvo vārdu 
vienam par otru vai pašiem par sevi. Viņi to var darīt kopā visu atlikušo dienas daļu un 
arī vēlāk.  
Vēl alternatīva ir nosēdināt bērnu ar muguru pret tāfeli un pārējie viņam neredzot 
raksta labas lietas, labos vārdus par viņu. Šādi var sumināt klases jubilārus! Mēs bieži 
aizmirstam cilvēkiem teikt labas lietas par viņiem – mēs vai nu sakām sliktas lietas, vai 

LAIKS 10-40 min 

VECUMS 7 -10 gadi

GRŪTĪBAS PAKĀPE Viegla

MATERIĀLI -

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Cieņa, laipnība

MĒRĶIS Aktivitāte, kas palīdz bērniem saprast, ka vārdi var likt justies labi par to, 
kādi viņi ir.

ĪSUMĀ Bērni atklāj un viens otram saka pozitīvas lietas.

Sadarbība un 
saliedēšanās
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arī vispār neko nesakām. Šī ir lieliska aktivitāte, kas parāda grupai, kā vārdi var likt 
mums justies labi. 

Refleksijas daļa 
Pārrunāt, kā jutās bērni, radot labos vārdus, kā jutās cilvēks, par kuru labie vārdi tika 
teikti. Ja ir vierta Saburzītās lapas aktivitāte, tad var salīdzināt šīs abas pretējās 
sajūtas. 

Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē: 
• Tika paplašināts bērnu īpašības vārdu krājums. Bērni saprata, ka katram ir daudz 

pozitīvo īpašību.  Veltījām 4 mācību stundas, sasaistot ar latviešu valodas apguvi. 
• Metode tika izvērsta uz 4 mācību stundām. Ar pirmo uzdevumu- visiem alfabēta 

burtiem atrast labos vārdus, visas labās īpašības, kas sākas ar šo burtu (latviešu 
valodas tēma). Skolotāja iedeva sinonīmu vārdnīcu. Bērni ļoti aizrāvās. Šis atsaucās 
pēc tam – bērni meklēja savus sarakstus, piemēram, rakstot vēstules māmiņdienā un 
meklējot labos vārdus. Bērni bija pārsteigti, ka ir tik daudz labo vārdu. Pa grupām visi 
sauca un izveidoja kopīgu vienu lielo sarakstu. Liela vērtība šim bija! 

• Bērnu refleksijas atbilde pēc šīs metodes (kad viens bērns apsēžas un citi saka viņam 
labās lietas): “Es jutos kā septītajām debesīs”; “man šķiet, kad es nomiršu es noteikti 
nonākšu paradīzē, sajutos ļoti laba”; “Man likās, ka es slīkstu dīķī un visi labie 
klasebiedri mani velk ārā”; “es nemaz nezināju, ka katram cilvēka var būt tik daudz 
labu īpašību”- šis sniedza sajūtu, ka bija ļoti vērtīgi. Ikdienā viņi tik daudz laba 
nepasaka.  

• Sēdēt klases centrā sākumā ir neomulīgi, bērni arī skolotāju iesauca centrā. 

Aktivitātes apraksts tulkots no Velsas “Skolēnu balss” rokasgrāmatas “Young spice”.  
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Vilka stāsts 

Aktivitātes apraksts 
Ideālā gadījumā vilks stāsta pasaku, izmantojot vilka rokas lelli vai mīksto rotaļlietu, jeb 
papīra vilku. Vilks stāsta, ka viņš tika “iegāzts”. Sarkangalvīte bija rupja, un viņš tika 
ļaunprātīgi izmantots, vecmāmiņa pārliecināja vilku izspēlēt joku, un īstenībā viņš 
nekad nevienu nav ēdis. Pasaku var izstāstīt vai izspēlēt, taču pēc tam ir jādod laiks 
diskusijai par to, ka katram stāstam var būt divas vai vairāk puses.  

Refleksijas daļa 
1. Ko jūs šobrīd domājat par vilku? Vai ir mainījies jūsu viedoklis? 
2. Ko šobrīd jūs domājat par Sarkangalvīti? Vai ir mainījies jūsu viedoklis? 
3. Kuram stāstam ir taisnība – īstajam Sarkangalvītes stāstam vai šim? 

Pārrunājiet ar bērniem to, ka katrā situācijā ir iesaistīti vairāki cilvēki, un katram ir 
savs skatījums uz to. Ir svarīgi saprast, sajust, kā otrs jūtas, kā viņš redz konkrēto 
situāciju. Var pajautāt, kāda bērniem pašiem ir bijusi pieredze, kad par vienu 
situāciju katram iesaistītajam ir savs redzējums, savas domas.  
Ko visi kopā var darīt, lai šādās situācijās nerastos strīdi “par taisnību”.

LAIKS 40 min 

VECUMS 7 -11 gadi

GRŪTĪBAS PAKĀPE Viegla

MATERIĀLI Pasakas scenārijs. Vilka rokas lelle (jeb papīra)

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Pieņemšana, atbildība

MĒRĶIS Veicināt izpratni, ka ikvienam stāstam var būt divas vai vairāk puses.

ĪSUMĀ Pasakas par Sarkangalvīti atstāstīšana, paužot to no vilka skatupunkta.

Sadarbība un 
saliedēšanās
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Scenārijs, kas jānolasa/jāizspēlē 

Reiz es biju savvaļas dzīvnieks, mežonīgs 
un brīvs klejojumos pa savu mežu, jo 
cilvēki nemēģināja mani nomedīt. Tad 
kādu dienu es čāpoju pa meža klajumu, 
kas ir viena no manām mīļākajām vietām, 
un izdzirdēju nejauku svilpojošu troksni. 
Es devos palūkoties, kas tas bija, un 
ieraudzīju mazu meiteni koši sarkanās 
drēbēs, kas nedaudz izskatījās pēc indīgas 
s uņu s ēn e s . V iņa p lū c a s a v v a ļa s 
aizsargā jamās puķes un svi lpoja, 
pastrādājot šo noziegumu (nav atļauta šo 
savvaļas puķu plūkšana). Es viņai jautāju, 
ko viņa dara, un viņa sadusmojās. "Es ar 
svešiniekiem nerunāju," viņa teica. Kāda 
nekaunība! Es neesmu svešinieks, šīs ir manas mājas! Lai nu kā, beidzot viņa man 
īgni pateica, ka dodas pie vecmāmiņas, un, tā kā vecmāmiņa bija slima, es ļāvu 
meitenei iet un izstāstīju drošu ceļu cauri mežam. Tad es devos pa taisnāko ceļu 
un nonācu pie vecmāmiņas pirms Sarkangalvītes. Es izstāstīju vecajai kundzei, 
cik viņas mazmeitiņa bija rupja, un vecmāmiņa uzstāja, lai izspēlējam ar mazo 
meiteni joku. Viņa novilka savas drēbes… un lika man tajās ieģērbties, kas bija 
nedaudz dīvaini, bet pati paslēpās skapī. Tad ieradās mazā meitene un sāka uzdot 
jautājumus, tie bija ļoti personiski un kļuva arvien nekaunīgāki. Tad viņa 
pajautāja par maniem zobiem. Tā kā man par tiem ir nedaudz kauns, es mazliet 
sadusmojos. Mazā meitene nobijās un aizbēga. Nākamais, ko dzirdēju, bija liels, 
neglīts meža cirtējs ar motorzāģi, kas nāca pēc manis… tāpēc es aizbēgu, un kopš 
tā laika es joprojām bēguļoju. 

Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē: 
• Bērni ar interesi klausījās vilka stāstu, dažiem tas izraisīja jautrību, jo vilks iepatikās 

labāk kā Sarkangalvīte. 

• Neizdevās pieņemt lēmumu, izteikt idejas, ko darīt, lai klasē nebūtu strīdu par savu 
taisnību. Dažiem stunda likās garlaicīga, jo nebija aktīvās daļas, lai gan tēma ļoti 
aktuāla klasei. 

• Ieteikums, noskatīties multfilmu par Sarkangalvīti, pēc tam pārrunāt galveno varoņu 
raksturojumu. 

Aktivitātes apraksts tulkots no Velsas “Skolēnu balss” rokasgrāmatas “Young spice”.
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Zīmuļu aplis 

Aktivitātes apraksts 
1. Bērni stāv aplī, katram rokās ir viens rakstāmais. 
2. Skolotājs izstāsta uzdevuma nosacījumus:  
• Komandai jāapiet pilns aplis tā, lai nenokrīt neviens rakstāmais. 
• Ja rakstāmais nokrīt, pilna apļa atskaite sākas no jauna. 
• Rakstāmo var turēt tikai ar rādītājpirkstu. 
3. Pirms uzsākt iet pa apli, skolotājs dod laiku arī stratēģijas pārrunāšanai - kā labāk 

veikt uzdevumu?  
Ejot pa apli, bērni var skaitīt soļus (1, 2, 3…), lai tiktu veidots vienots ritms. 

Refleksijas daļa 
Izmantojam izvērtēšanai aktivitāti “Ceļazīmes”! Vadītājs var uzdod papildus refleksijas 
jautājumus, piemēram, vai stratēģija - vienošanās pirms uzdevuma izpildes - palīdzēja 
uzdevumu izpildīt labāk?   

Ieteikumi 
Svarīgi ir uzmundrināt dalībniekus, taču vienlaicīgi arī 
atgādināt par nosacījumiem. Skolotājs NEIESAKA 
stratēģiju, bet ĻAUJ bērniem pieļaut kļūdas.  Skolotājs ļauj 
savstarpēji konfliktēt, taču tam tiek pievērsta uzmanība 
izvērtēšanas laikā. 

Variācijas  
Ja uzdevums tiek ātri, viegli izpildīts, var dot 
papildinājumu - jaunu sarežģītības pakāpi -dažiem no 
dalībniekiem aizsien acis. 

Aktivitātes apraksta autors- Ieva Garjāne. 

LAIKS 30 min 

VECUMS 7 - 11 gadi 

GRŪTĪBAS 
PAKĀPE

Viegla

MATERIĀLI Flomāsteri ar aizvērtiem vāciņiem vai zīmuļi, kas nav vēl noasināti

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Pieņemšana

MĒRĶIS Veicināt komandas sadarbības prasmes.

ĪSUMĀ Dalībnieki tur zīmuļus ar rādītājpirkstiem un apiet kopā apli.

Sadarbība un 
saliedēšanās

138



Ritma aplis 

Aktivitātes apraksts 
1. Bērni un skolotāja, sadevušies rokās, stāv aplī.  
2. Visi kopā izmēģina ritmā soļot tā, kā to rāda skolotājs- stāvot aplī soļo uz priekšu un 

atpakaļ  -  visi kopā vienā ritmā. Solis uz iekšu  - solis uz āru. 
3. Pirmais dalībnieks, dodoties uz centru, izsauc kādu vārdu, frāzi. Pārējie arī sper soli, 

bet tikai klausās, neko nesaka.  
4. Nākošajā solī uz iekšu visi atkārto iepriekš izteikto vārdu vai frāzi.  
5. Saukt var dažādus vārdus, kas dod pozitīvu sajūtu šai dienai. Vadītājs var minēt 

piemērus, piemēram, “saule”, “prieks”, “esam draugi!”. 
6. Ja kāds bērns uzreiz nevar nosaukt vārdu, visi turpina soļot un iecietīgi sagaidīt. 

Neviens nevienu nesteidzina.  

Refleksijas daļa 
Izvērtēšanai var izmantot kādu jautājumu no aktivitātes “Ceļazīmes”. Papildus arī: 
• Kādas sajūtas pēc labiem vārdiem ir visiem kopā?  
• Kādi vārdi deva vislabākās sajūtas?  
• Vai kopīgi smiekli palīdz atbrīvoties, būt draudzīgājiem? 

Ieteikumi 
Pirms izteikt vārdus, jāļauj vienkārši soļot, lai visiem izdodas vienots ritms. 
Variācijas 
• Ja uzdevumu pilda vairākas reizes, katrai reizei var notenkt savu tēmu: Piemēram, 

“Uzmundinošie vārdi”, “Paldies par…”, “Labās īpašības”, u.c.  

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=TJP5PlT149o  

Aktivitātes apraksta autors- Ieva Garjāne.

LAIKS 15 min 

VECUMS 7 - 11 gadi 

GRŪTĪBAS PAKĀPE Viegla

MATERIĀLI -

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Pieņemšana

MĒRĶIS Veicināt komandas sadarbības prasmes, veidot vienotu enerģiju.

ĪSUMĀ Dalībnieki aplī ritmiski soļo un sauc pozitīvus vārdus.

Sadarbība un 
saliedēšanās
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Zip  - Zap - Pau  

Aktivitātes apraksts 
Bērni stāv aplī. Skolotājs izskaidro roku kustības, kas ir virziena norādīšanai un 
enerģijas padošanai. Tas, kuram kustība tiek padota, turpina! Zip - roku kustība pa labi. 
Zap - roku kustība pa kreisi. Pau - roku kustība pāri. Tam, kuram tiek nodota roku 
kustība ar Pau - atpakaļ Pau sūtīt nevar, turpina ar Zip vai Zap. Aplim jābūt pietiekoši 
brīvam, lai kustības ir viegli veikt un ir ērti. Ja uzdevums padodas ļoti ātri, var izmantot 
divus kustību “viļņus”. 

Video: https://vimeo.com/220213741  

Aktivitātes apraksta autors- Ieva Garjāne. 

LAIKS 15 min 
VECUMS 7 - 11 gadi 

GRŪTĪBAS 
PAKĀPE Viegla

MATERIĀLI -
KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Pieņemšana
MĒRĶIS Radīt vienotu enerģiju, fokusēt uzmanību. 

Sadarbība un 
saliedēšanās
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Lidojošais paklājs 

Aktivitātes apraksts 
1. Bērniem tiek izstāstīta leģenda, stāsts par kādu tautu, kurai ļoti svarīgi aizceļot uz 

citu zemi. Vienīgais veids, kā aizceļot ir izmantot “Lidojošo paklāju”.  
2. Lidojošā paklāja nosacījumi: 
• Paklājs lido tikai tad, ja to apgriež uz otru pusi. 
• No paklāja nav iespējams nokāpt.  
• Ja 3 reizes kāds no dalībniekiem pārkāpj pāri paklājam, lidojums jāsāk no jauna. 

Refleksijas daļa 
Izmantot izvērtēšanai aktivitāti “Ceļazīmes”! Vadītājs uzdod papildus jautājumus: 
• Vai bija viegli veikt šādu uzdevumu? Kā jutāties, kad neizdevās veikt uzdevumu? Ko 

tad darījāt, teicāt viens otram? 
• Ko dod mums kā klasei un vienotai komandai šādi uzdevumi?   

Ieteikumi  
Uzmundrināt dalībniekus, taču vienlaicīgi atgādināt par nosacījumiem, laika 
ierobežojumiem. Skolotājs NEIESAKA stratēģiju, kā vislabāk apgriezt paklāju. Skolotājs 
ĻAUJ bērniem pieļaut kļūdas.  Ja kāds no dalībniekiem pēkšņi vēlas pamest uzdevumu 
(nokāpt no palaga, nepiedalīties),  tas tiek pieļauts, taču tam tiek pievērsta uzmanība 
izvērtēšanas laikā. 

Variācijas 

Uzdevuma veikšanai var dod ierobežotu laiku vai arī darīt, kamēr uzdevums ir veikts.  

Video:  https://vimeo.com/219216278 

Aktivitātes apraksta autors- Ieva Garjāne.

LAIKS 40 min x 2

VECUMS 7 - 11 gadi 

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI Sega vai palags

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Pieņemšana, cieņa, laipnība

MĒRĶIS Veicināt komandas sadarbības prasmes.

ĪSUMĀ Dalībnieki stāv uz segas un nenokāpjot apgriež to uz otru pusi.

Sadarbība un 
saliedēšanās
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Tornis  

Aktivitātes apraksts 
Uzdevums - 18 minūtēs uzbūvēt augstāko konstrukciju (torni) no 20 spageti 
makaroniem, līmlentes, auklas. 
• Bērni tiek sadalīti komandās (pa 4 vai 5). 
• Tiek izskaidroti noteikumi un parādīti pieejamie materiāli. 
• Katrai komandai tie izdalīti materiāli. 
• Tiek dots starts. 
• Komandas beidz darbu precīzi noteiktajā laikā. 
• Vadītājs nomēra katras komandas torņa augstumu (no galda virsmas līdz zefīram). 
•  Visi tiek apsveikti, lai arī kāds būtu rezultāts!  

Nosacījumi: Zefīram jābūt pašā augšā, tornim jāstāv tā, lai tas nav jātur, līmlenti un 
aukliņu drīkst plēs mazākos gabaliņos, zefīram jāpaliek veselam (to nevar ēst, plēst), 
makaronus drīkst lauzt mazākos gabalos, līmlenti nedrīkst līmēt ne pie sienas, ne pie 
griestiem, citus priekšmetus (savus zīmuļus, šķēres, grāmatas) izmantot nav atļauts, 
telefonus izmantot nav atļauts.  

Refleksijas daļa 
Izmantot izvērtēšanai aktivitāti “Ceļazīmes”! Vadītājs uzdod papildus jautājumus: 
• Vai Jums bijas stratēģija? 
• Vai jums patika aktivitāte? Kas Jums tieši patika uzdevumā? 
• Vai ikdienā Jums ir līdzīgas situācijas, kad jāveic kopīgi kāds uzdevums? 

 

LAIKS 40 min x 2

VECUMS 8 - 13 gadi 

GRŪTĪBAS PAKĀPE Augsta

MATERIĀLI Katrai grupai: galds, 1 zefīrs (mashmallow), 20 spageti makaroni, 1 metrs 
auklas, 1 metrs baltā papīra līmlentes,vizuāls taimeris, kas rāda, cik laika 
atlicis, mērlente

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Atbildība, cieņa

MĒRĶIS Veicināt dalībnieku sadarbību, vienlīdzību lēmumu pieņemšanā.

ĪSUMĀ No materiāliem komandas uzbūvē visaugstāko torni.

Sadarbība un 
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Ieteikumi 
Svarīgi - uzmundrināt dalībniekus, taču vienlaicīgi atgādināt par nosacījumiem. 
Skolotājs NEIESAKA stratēģiju, bet ĻAUJ bērniem pieļaut kļūdas.  Skolotājs ļauj 
savstarpēji strīdēties, taču tam tiek pievērsta uzmanība izvērtēšanas laikā. 

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=rC3wcwDQfmI   

Aktivitātes apraksta autors- Ieva Garjāne. 
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Pilots 

Aktivitātes apraksts 
Leģenda:  
Ir 5 (vai 6) piloti, kas daudzas stundas trenējušies vadīt lidmašīnu. Tagad pilotiem ir 
jāveic ļoti svarīgs lidojums, lai nogādātu pārtiku tautai uz tālu salu. Pilotiem nav 
lidmašīnu. Jūs esat jaunā superkomanda (visa klase), kas izveidos pilotiem (5 vai 6) 
lidmašīnas. Piloti ir olas. Olas ir jēlas. Piloti lidos no augstuma, kas ir vismaz 10 m. 
Katra mazā grupa veidos 1 lidmašīnu - aizsargus olām. Jo vairāk piloti paliks veseli pēc 
lidojuma, jo vairāk pārtikas tiks nogādāts uz salu. 

Uzdevuma gaita:  
1. Vadītājs izstāsta, kur pilots tiks laists lidojumā (lidojumam jābūt 3 - 4 m augstam). 
2.Komandas saņem olu.  
3.Komandas izdomā pilotam vārdu. Vārdu var uzrakstīt ar marķieri uz olas.  
4.Vadītājs parāda visus pieejamos resursus.  
5.Komandas apspriežas 5 minūtes, kā veidot aizsargu olai (lidmašīnu pilotam). 
6.Katra komandas saņem identiskas resursus.  
7.Komandām 15 minūtēs ir jāsagatavo lidmašīna pilotam. 
8.Visi dodas uz vietu, kur olas tiks laistas lidojumā. Skolotājs pirms tam ir izvēlējies 

vietu lidojumam (pa logu, no trepēm) un saskaņojis to ar skolas vadību (jo olas plīstot 
var iztecēt, būs nepieciešams visu sakopt, tāpat šī aktivitāte ir diezgan skaļa). 

9.Vadītājs pa vienai lidmašīnai laiž lejā. 
10.Pēc lidojuma tiek skatīti rezultāti - vai pilots ir vai nav vesels. 

 

LAIKS 40 min x 2

VECUMS 7 - 11 gadi 

GRŪTĪBAS PAKĀPE Augsta

MATERIĀLI Katrai komandai nepieciešams komplekts: svaiga ola, avīzes (2 lielie 
atvērumi), 1 līme, 1 aukliņas gabaliņš (20 cm), 1 papīra šķīvis, 1 marķieris

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Atbildība, cieņu

MĒRĶIS Veicināt komandas darbu, sadarbības prasmju veidošanos.

ĪSUMĀ Dalībnieki komandās veido konstrukcijas - lidmašīnas, lai tās varētu 
kritienā nosargāt tajā ieliktu olu - pilotu.

Sadarbība un 
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Refleksijas daļa 
Izmantot izvērtēšanai aktivitāti “Ceļazīmes”! Izvērtējumā būtiski uzsvērt, ka šajā 
uzdevumā galvenais mērķis (sadarbošanās) tiek sasniegts procesā (lidmašīnas 
gatavošanā), nevis rezultātā (olas piezemēšanās mirklis).  

Ieteikumi 
• Svarīgi uzkopt gan darba vietas, kur lidmašīna taisīta, gan lidojuma nosēšanās vietas. 
• Aktuāli uzsvērt, ka šī nav komandu sacensība, bet gan sadarbība - cik punktu 

(nosargāto pilotu) būs visiem kopā.  

Atziņas pēc metodes īstenošanas pilotfāzē 
• Šī bija aktivitāte, kuru bērni izvērtējumā visvairāk pieminēja kā visvērtīgāko un 

visinteresantāko. 
• Bēniem ļoti svarīgs radošums, iespēja pašiem izgatavot, radīt mācīšanās procesā. 

Mācīties darot dod iespēju arī vizuāli un kinētiski just pārmaiņas.  
• Aktuāli ļaut bērniem piedzīvot emocionālu kāpinājumu - patīkamu satraukumu (pirms  

lidojuma), emocijas par rezultātu salīdzinājumā ar ikdienas emocijām komandā, 
sadarbībā.  

Aktivitātes apraksta autors- Ieva Garjāne.
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Uzzīmē atrisinājumu!  
 

Aktivitātes apraksts 
Iedrošiniet jebkuru bērnu, ka šī nav zīmēšanas nodarbība un ka galvenais ir zīmēt savā 
stilā un atbalstīt vienam otru ar zīmējumu palīdzību. 

1. Iedodiet katram bērnam pa lapiņai (paliktnim, ja nepieciešams), un palūdziet 
uzzīmēt situāciju, kur viņi, piemēram, jūtas visnedrošāk skolā vai klasē, vai citur 
savā ikdienā. Šeit sākumā būtu svarīgi pastāstīt/paskaidrot par kuru tēmu tieši 
vēlaties, lai būtu process. Piemēram, par izstumšanu vai draudzēšanās trūkumu. 

2. Kad situācija uzzīmēta, palūdziet atdot lapiņas kādam citam bērnam. 
3. Katram ir jāapskata jaunā lapiņa un uz citas lapiņas ir jāuzzīmē, viņuprāt, labākais 

atrisinājums. 
4. Kad tas izdarīts, lapiņas tiek atdotas tās īpašniekam. 
5. Tad dodiet laiku apskatīt un apdomāt piedāvātos risinājumus, 
6. Noslēguma daļā jāvada diskusija par to, kādus risinājumus viņi saskata šajās 

lapiņās, ko ir piedāvājis kāds cits. Šeit svarīgi, ka ir jādod laiks, jāiedrošina un jābūt 
gataviem pieņemt arī tos, kuriem ir grūtāk ar vizuālo attēlu izskaidrošanu. 
Svarīgākais, ka tas ir labs sākums sarunai, kopīgas situācijas apzināšanai un iespēja 
runāt caur zīmējumiem (metaforiski) atrast risinājumus un uzzināt lietas, kuras 
varbūt arī neviens no bērniem nekad nepateiktu. 

 

Sadarbība un 
saliedēšanās

LAIKS 20 - 40 min 

VECUMS 10 + gadi 

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI Mazas lapiņas – minumus 75x75cm lielas, var lielāks, zīmuļi vai citi rakstāmie

KOMPETENCE Sadarbība

VĒRTĪBAS Atbildība

MĒRĶIS Identificēt problēmu/situāciju, pārdomāt risinājumu un saņemt citu palīdzību/
risinājumus, palīdzēt citiem rast risinājumus.

ĪSUMĀ Skolēni aizpilda darba lapu par savas klases kolektīvu.
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Refleksijas daļa 
Apzināties 

• Vai bija viegli “iedomāties” kādu risināmo situāciju? 
• Cik grūti vai viegli bija to uzzīmēt? 
• Vai bija vienkārši saprast cita bērna problēmu/situāciju? 
• Vai piedāvātais risinājumus jums jau bija zināms vai tomēr tas bija kas jauns? 

Domāt 

• Cik grūti/viegli bija atrast risinājumu un vizuāli to attēlot? 
• Vai jūs sapratāt otra piedāvāto risinājumu? 
• Ko jūs domājat par citu bērnu situāciju, ko dzirdējāt aplī? 
• Kāda ir iespējamība, ka tu risinājumu pielietosi reālajā dzīvē, kad tas varētu notikt? 

Aktivitātes apraksta autors- Māris Resnis.
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Vizītkarte 

Aktivitātes apraksts 
Šo aktivitāti var izmantot:  
A Ja dalībnieki grupā nav pazīstami, lai iepazītos.  
B Ja dalībnieki ir pazīstami, lai saliedētos un veicinātu draudzību. 

1. Bērni sadalās pa pāriem. 
2. Katrs dalībnieks paņem vienu lapu un rakstāmo. 
3. Bērni viens otram izveido vizītkarti, kurā tiek iekļauta informācija:    

• Foto (attēls, kas tiek uzzīmēts).  
• Vārds (Kā Tevi sauc? Kā Tev patīk, kā Tevi sauc?). 
• Prasmes (Ko Tu proti darīt vislabāk? Ko Tu vari citiem iemācīt?).  
•  Svarīga informācija (Ko Tu noteikti gribētu iekļaut savā vizītkartē?)   

4. Kad vizītkartes gatavas, bērni aplī izstāsta par savu jauno (jaunatklāto) draugu, jeb 
jau esošo draugu. 

Refleksijas daļa 
Kā Jums veicās?  
Vai bija viegli vienam par otru veidot vizītkarti? Ko jaunu atklājāt par sevi, par citiem? 

Ieteikumi 
Bērni dalās pāros ar tiem bērniem, kas savstarpēji ir mazāk pazīstami.  
Vizītkartē iekļaujamos jautājumus būtu labi uzrakstīt uz tāfeles vai lielas lapas. 

Variācijas 
Prezentējot vizītkartes, bērni var stāstīt arī katrs par sevi. 

Aktivitātes apraksta autors- Ieva Garjāne.

LAIKS 25 - 40 min  

VECUMS 7 - 11 gadi 

GRŪTĪBAS PAKĀPE Viegla

MATERIĀLI A4 baltas vai krāsainas papīra lapas, krāsaini flomasteri

KOMPETENCE Pašizziņa

VĒRTĪBAS Pieņemšana

MĒRĶIS Iepazīties, atklāt tuvāk dalīniekus, izprast pašam sevi.

ĪSUMĀ Dalībnieki viens par otru izveido nelielus vizuālus aprakstus.
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Mans klases kolektīvs 
 

Aktivitātes apraksts 
1. Skolotāja pastāsta, ka šī nodarbība ir vērsta, lai vairāk saprastu savu klases 

kolektīvu. Ir ļoti svarīgi, ka skolēni ir godīgi un atklāti pret sevi. 
2. Skolēni aizpilda darba lapas.  
3. Skolotāja izvēlas 3 jautājumus, ko pārrunā visā klasē kopīgi, piemēram, kāds parasti 

ir klases noskaņojums? Kādu vēlētos redzēt klases kolektīvu? Ko Tu vari darīt, lai 
ikviens klasē justos labi? Šo var darīt arī grupās, un katra grupa beigās sagatavo 
mazu prezentāciju / priekšnesumu par šiem 3 jautājumiem. 

4. Tos jautājumus, kur minēti konkrēti skolēnu vārdi, labāk kopīgi nepārrunāt, jo tas 
var radīt dažādas interpretācijas. 

5. Darba lapas tiek savāktas, un pārējos jautājumus skolotāja pati apkopo, lai saprastu 
kopējo situāciju. 

Pielikumā: Darba lapa 

Darba lapas autori- D.Groduma- Vīriņa, D.Muižule, E.Balčus. Kā iepazīt sevi. RaKa. 
2011. Pielietojuma apraksta autore- Lauma Žubule. 
 

LAIKS 40 min 

VECUMS 9 - 13 gadi 

GRŪTĪBAS PAKĀPE Vidēja

MATERIĀLI Izdrukāta darba lapa

KOMPETENCE Pašizziņa

VĒRTĪBAS Pieņemšana, cieņa

MĒRĶIS Veicnāt klases saliedēšanos, izpratni par klasesbiedriem.

ĪSUMĀ Skolēni aizpilda darba lapu par savas klases kolektīvu.

Sadarbība un 
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Kāds parasti ir klases kopīgais 
noskaņojums? 

Ar kuriem klasesbiedriem tev ir visvieglāk 
sadarboties?

Ar kuriem klasesbiedriem Tev ir visgrūtāk 
sadarboties? 

Kuri bērni klasē, tavuprāt, jūtas kā 
atstumtie?  

Kuri klasesbiedri parasti aizskar citus? Par 
ko?

Kuri ir klases pozitīvie līderi? 

Kuri klasē ir Tavi draugi? Kuri pret tevi izturas ne visai labi? 

Kuri klasesbiedri ir visdraudzīgākie un 
vispatīkamākie?

Kā klases audzinātāja piedalās klases 
kolektīva saliedēšanā? Ko viņa dara? 

Kādu Tu vēlētos redzēs klases kolektīvu? Ko Tu varētu darīt, lai ikviens klasē justos 
labi? 

Ko Tu dari, ja redzi, ka kādu aizskar/
apsaukā?

Ko Tu vēl gribētu pateikt? 

Individuālā darba lapa: Mans klases kolektīvs 
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