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Domāšana

• Par domāšanu mēdz saukt prāta norises, garīgās
darbības, ar kuru palīdzību tiek modelēta
pasaule.

• Domāšana ir augstākā izziņas funkcija.

• Bioloģijas kontekstā domāšana ir neironu grupu
aktivizācija.

ESF projekts ,,Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 

izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide,,



Domāšanas prasmju attīstīšanas ceļš

• Parauga demonstrējums

• Pedagoga vadīta vingrināšanās

• Skolēna patstāvīga vingrināšanās

• Darbības pielietošana ikdienā 

• Apzināta darbības veikšana jaunās situācijās



Kompetencēs balstītās mācības 
un domāšana

Kompetencēs balstītās mācības koncentrējas uz to, 
kas skolēniem ir jāmācās darīt: 

• darot izzināt pasauli;

• darot domāt;

• darot sasaistīt jaunās zināšanas un prasmes ar 
savu jau esošo pieredzi.



Pedagoga uzdevumi 
domāšanas attīstīšanai

Domāšanas attīstību veicina:

1) praktiskā darbība;

2) reālu dzīves situāciju modelēšana.

Procesu vada pedagogs, uzdod jautājumus, demonstrē un 
komentē darbības, motivē skolēnus darbam, paskaidrojot 
darbību būtību.



Mācību satura apguve

Iedvesmojoties no Dr.paed., asoc.prof. Karines Oganisjanas
idejām,

izdala trīs mācību pieejas izglītībā:

• tradicionālas;

• multidisciplināras (starppriekšmetu saikne);

• starpdisciplināras mācības.

Īstenojot aktuālo kompetenču izglītību reālais skolēnu 
domāšanas veicināšanas ceļš ir starpdisciplinārā pieeja mācību 
procesā.



Starpdisciplinārās mācības 
un domāšanas attīstība

Starpdisciplinārās mācības nodrošina:

• dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbību;

• mācību priekšmetu integrēšanu;

• reālu dzīves problēmu risināšanu;

• skolēnu pasīvās (vēro) un aktīvās domāšanas 
veicināšanu.



Piemērs domāšanas veicināšanai 
izmantojot starpdisciplināro pieeju

Tēma ,,Rudens dārzā,, (tautasdziesma)

Uzdevumi tēmas realizēšanai:

• tautasdziesmas lasīšana, rakstīšana, satura nozīmes 
izskaidrošana (alternatīvas komunikācijas līdzekļu –
Widgit simbolu izmantošana)

• vārdu krājuma paplašināšana;

• vārdu izrunas apguve;



• priekšstatu veidošana- izskats, lielums, forma, garša, 
smarža, krāsa;

• vārdu veidošana deminutīva formā;

• dārzeņu skaitīšana, grupēšana pēc nosaukuma, 
vispārināšana;

• dārzeņu mazgāšana, mizošana, griešana, ēdienu 
gatavošana, baudīšana, ēdienu nosaukumu apgūšana, 
veselīgs uzturs;

• dārzeņu zīmēšana, krāsošana, aplicēšana utml;

• rotaļas mācīšana «Dārzeņi ripo».



Vārdu krājuma paplašināšana, 
skaitīšana, grupēšana



Priekšstatu veidošana, sensorā izpēte



Darbs ar tekstu «Rudens 
dārzā» (WIDGIT)



Darbs ar plastilīnu



Latvijā audzēti dārzeņi



Rotaļa « Dārzeņi ripo»


