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Darbs veidots platformā "genial.ly". Saite uz prezentāciju: 

https://view.genial.ly/61d2c4db1f63df0dd8e4b971/presentation-varddarinasana-8-klase 

Darba mērķis  

Popularizēt interaktīvu mācību procesu "genial.ly" platformā. "Genial.ly" dod iespēju veidot 

interaktīvu prezentāciju, kas ir koplietojama gan ar citiem pedagogiem, kas var to papildināt 

un uzlabot, gan skolēniem. 

Prezentācijai ir pievienotas temata apguvei atbilstošas izglītojošās spēles, ar kuru palīdzību 

bagātināt mācību procesu ar spēlošanās elementiem, tādējādi veicinot skolēnu ieinteresētību 

un motivāciju mācīties. 

Mērķauditorija  

8. klases skolēni, ar kuriem prezentācija ir koplietojama, lai atvieglotu viņiem pieeju visiem 

skolotāja ieteiktajiem mācību materiāliem tematā "Valodas stiprums un vājums". 

Anotācija  

Platformā "Genial.ly" veidotā interaktīvā prezentācija 8. klases skolēniem sniedz svarīgāko 

informāciju par vārddarināšanu un atbilstoši Skola2030 prasībām virza skolēnu patstāvīgas 

izziņas ceļā, lai viņš pats nokļūst pie jaunām zināšanām un prasmēm. Interaktīvā prezentācija 

dod iespēju viegli pievienot saites uz vietnēm, kas skolēniem ir nepieciešamas mācību 

procesā, piemēram, uz elektronisko latviešu valodas vārdnīcu epupa.lv vai uz tīmeklī 

ievietotajiem rakstiem, kas veicina skolēnu tekstpratību. Lai mācību procesu bagātinātu un 

padarītu interesantāku ar spēļošanās elementiem, prezentācijai ir pievienotas gan G. Butānes, 

gan citu pedagogu publiskotās izglītojošās spēles. 

Saites uz spēlēm ir šeit: 

https://create.kahoot.it/share/jauni-vardi/e37b6530-a689-4fa9- 

8b99-079ed0a337 

https://wordwall.net/resource/27071825 

https://wordwall.net/resource/7554672 

https://wordwall.net/resource/27259721  

Platforma "genial.ly" ļauj digitāli pievienot uzdevumus, kas klātienes mācību procesa 

dalībniekiem ir pieejamas izdrukātā veidā, bet skolēniem, kas mācās attālināti, - elektroniski. 

Pandēmijas apstākļos, kad daļa skolēnu mācās klātienē, daļa - attālināti, tas atvieglo mācību 

procesa nodrošināšanu visiem skolēniem. Visbeidzot platforma dod iespēju pievienot arī 



videomateriālus. Šajā prezentācijā pievienotie video izmantojami skolēnu ierosināšanai, taču 

citkārt pievienojamas izglītojošas videolekcijas vai nodarbības. 

Izmantoto avotu saraksts 

https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba 

https://mape.skola2030.lv/materials/S8LRZimNgccQJr9DkmZgVo 

Vēsma Veckāgana. Latviešu valoda 8. klasei. Lielvārds, 2007. 

Vēsma Veckāgana. Latviešu valoda. Uzdevumu krājums 8. un 9. klasei. Lielvārds, 1998. 

Iveta Viduša. Valodas labirinti. Latviešu valoda. Zvaigzne ABC, 2008. 

https://www.del.lv/kultura/news/culturenvironment/petijums-kanjem-vestam-ir-bagataks-

vardu-krajums-neka-bobam-dilanam.d?id=46249393  

https://lvak.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/ 

https://providus.lv/raksti/stavparka-izmantosana-lai-nodarbotos-ar-transportmiju-

jaunvardi-latviesu-valoda/ 

https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/komiksi/lsm-komikss-jaunvardspeja.a356247/ 

https://www.fenikssfun.com/bildes/vecvardi-atgriezas-3738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


