
Dabaszinību nodarbība virtuālajā realitātē 

“Skaņas viļņi. Mūzika.” 

Nodarbības vada: 

SIA “P.N.R.” Mobilais planetārijs (www.planetarij.wix.com) 

Norises vieta – mazā zāle. 

Refleksija: 

“Tas bija reāli COOL! “ 

“Tik dīvaini bija skriet un klausīties mūziku pašai sēdot uz vietas! Vai, skolotāj, man 

kājas kustējās?!..” 

“Iepriekš jau biju šādā realitātē jau bijusi, bet šī nodarbība bija interesantāka. Man patika 

uzzināt, kā veidojas skaņu viļņi un, kā tie nonāk līdz mūsu ausīm.” 

“Man patika tā mūzika un brauciens ar velosipēdu. Tas bija reāli forši!” 

“Man ļoti patika šī nodarbība. Vai visas stundas varētu būt šādas?..” 

  



Radošā darbnīca “Koka daudzveidīgā dzīve” 

Nodarbības vada “Namdara darbnīcas” meistari 

(namdaradarbnīca.lv). 

"Koka daudzveidīgā dzīve" ir izzinoši - radoša nodarbība  1. - 4. klašu skolēniem, kas 
ļauj labāk iepazīt  un praktiski darboties ar koku- vienu no vērtīgākajiem Latvijas dabas 
resursiem. Nodarbība iedalīta četrās savstarpēji papildinošās aktivitātēs. 
 
Izziņa. Interaktīva saruna ar raksturīgu koksnes paraugu smaržošanu un taustīšanu, 
neparastu un dizainiski interesantu kokamatniecības izstrādājumu apskati. Sarunas 
ietvaros skolēni tiek mudināti izteikt viedokli, dalīties ar pieredzi, piedāvāt savus 
risinājumus. 
 
Prakse. Praktiska darbošanās kopā ar pieredzējušiem kokamatniekiem. Rokas 
instrumentu izmēģināšana, materiāla iepazīšana un kopīgās puķu kastes izgatavošana. 
 
Relaksācija. Aktīva atpūta darbojoties ar senajiem un mūsdienu koka spēļu rīkiem. 
 
Zināšanu nostiprināšana. Skolotāju rīcībā nonāk īpaši izstrādātas darba lapas ar 
turpmāku izziņu veicinošiem un pārskata uzdevumiem. 
 

Refleksija pēc 
nodarbības: 
 
“Es uzzināju, ka kādreiz 
viss bija izgatavots no 
koka, pat krēsli!” 
“Man ļoti patika zāģēt 
baļķi. Nezināju, ka tas ir 
tik grūti!” 
“Es pirmo reizi zāģēju un 
grebu puķu kasti!” 
“Man ļoti patika 
nodarbība, daudz 
uzzināju par senajiem 
instrumentiem, rotaļlietā 
un koku.” 
“Es vēl gribētu piedalīties 

šādās nodarbībās. Tas 

bija tik interesanti!” 

 

  



Koncertlekcija "Mūsu Maestro. Raimonds Pauls" 

Mana atgriezeniskā saite par koncertlekciju - Ļoti patika un bija lietderīgi, no skolotājas 
skatpunktā, patika, ka gan bija muzikāli piemēri, gan jautājumu un informācijas sadaļa, 
kā arī ilgums apmierināja. Man patika Jāņa un Rūtas Ķiršu izveidotā lekcija un arī 
dziedājums, taču, ja stāstīts par Raimondu Paulu, tad kādu melodiju un izpildījumu 
gribējās redzēt arī no paša Raimonda Paula kāda koncerta, kā arī, varbūt nedaudz vairāk 
izdomātu jautājumu ko uzdot Paulam, vai kādu nelielu stāstu par kādu no koncertiem.  

Darba lapas jautājumi bija gan aktuāli par  Raimonda Paula karjeru, gan piesaistoši 
klausīties koncertlekciju ar netradicionāliem jautājumiem. Kopsummā man likās, ļoti 
vērtīga mūzikas stunda un tāda tipa koncertlekcijas vai koncertu skatījumi noderētu ik 
pa laikam. 

 Bērnu viedoklis - Daudziem ļoti patika un šāda tipa stunda arī piesaistīja. Izskanēja 
viedokļi, ka informācija bija noderīgi un izzinoša. Dažiem likās, koncertlekcija bija par 
ilgu. Paldies par iespēju, šādu koncertlekciju noskatīties! 

 

Koncertlekcija "Ceļojums apkārt pasaule.  

Pasaka par Sprīdīti" 

 

“Ļoti noderīga koncertlekcija Demokrātijas nedēļā. Bija 
iespēja paceļot vairākās valstīs!” 

“Man ļoti patika Sprīdīša ceļojums mūzikā. Bija interesanti uzzināt par latviešiem, kas 
dzīvo citās valstīs. Bija arī patīkami paklausīties mūziku. Man ļoti patika dziesma 
"Dāvaja Māriņa".  Iesaku visiem noskatīties.” 

Man ļoti patika šī koncertlekcija.Es uzzināju daudz ko jaunu par latviešu mūziķiem,kas 
dzīvo ārpus Latvijas.Vēl uzzināju daudz interesantus faktus par latviešu valodu,es 
nebiju domājusi,ka mūsu valsts valoda ir tik populāra citur pasaulē.Šajā lekcijā skanēja 
ļoti interesantas un burvīgas dziesmas,bija patīkami klausīties.Es uzzināju,kas ir 
Herberts Cukurs un ar ko viņš ir slavens.Es iesaku visiem noskatīties un noklausīties šo 
koncertlekciju! 

Klausoties šo koncertprogrammu, es uzzināju daudz jaunas lietas. Uzzināju par 
latviešiem, kuri aizbrauca uz citām valstīm. Arī biju izbrīnīta, ka Somijā ir daži vārdi 
līdzīgi latviešu valodas vārdiem. Man ļoti patika dziesmas, ko viņi izpildīja. Man arī ļoti 
patika kā Marko Ojala spēlēja akordeonu. 



Es noskatījos un noklausījos koncertprogramu ,, Sprīdītis' ' . Man likās ka šis virtuālais 
koncerts bija interesants un no viņa varēja arī dažādus faktus iemācīties. Man ļoti patika 
dziesmas kuras viņi dziedāja. Kā arī kad viņi stāstija kuri vārdi ir no Somijas paņemti. 
Man personīgi patika ka koncertprogramā piedalijās pazīstmi mūziķi, jo tad arī bija 
vieglāk un interesantāk skatīties. 

Man šī koncertprogramma par Sprīdīti likās ļoti interesanta, jo tajā bija daudzas 
dziesmas un tautasdziesmas no dažādām valstīm. Man arī likās ļoti interesanti tas, ka 
tajā tika stāstīti daudz svarīgi fakti par daudzām valstī. Protams šīs dziesmas bija arī 
diezgan labas un arī diezgan interesanti bija klausīties to valstu valodās. Man arī patika 
beigās intervija ar mūziķi, kurš dzīvo Zviedrijā un viņa dziesma. Vispārīgi man šīs 
koncertprogrammas liekas diezgan interesantas, bet tajās ir tikai dziesmas un ir grūti 
daudz ko pastāstīt par tām. 

Skatījos šo 40 minūšu koncertu, un atzīšos, bija spraigs un interesants! Apceļoju 7 
valstis, klausījos dažādu valstu dziesmas, un tagad zināšu to, ko nozīmē apceļot pasauli 
muzikāli! Sadarbībā bija sieviete, kurai vārdu neatceros, Marko, man pazīstams cilvēks 
no Somijas, un Jānis, kas bija pats galvenais, un teica visu info par šo koncertu. Labāk 
izzināšu mūziku un to žanrus. Es dodu 4 zvaigznes no 5, jo 5 būtu perfekti, toties es 
jums visiem iesaku šo skatīties un saprast mūziku labāk. 

 

Izrāde “Misija Zeme”. 

“Manuprāt, izrādes galvenais vēstījums mūsdienu sabiedrībai ir cienīt un mīlēt to, kas 
mums visiem jau ir!” 

“Šodien no rīta ar lielu interesi noskatījos izrādi “Misija Zeme”. Man ļoti patika stāsts 
par to, kā radās visums, kā izveidojās galaktika, Saule un astoņas planētas. Vietām 
izrāde man likās smieklīga, vietām ļoti bailīga..” 

 

 

 

 

 


