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Apgāda mērķis ir veidot jaunus mācību materiālus 

ģeogrāfijā, kas atbilst kompetenču pieejai mācību 

saturā.

• Tie ļauj realizēt valsts pamatizglītības standarta prasības un ir saskaņoti ar  
pamatizglītības programmu paraugiem ģeogrāfijā.

• Mācību grāmatās iekļauti daudzveidīgi informācijas avoti, tādējādi skolēns var 
vairāk izmantot tos, kuri piemērotāki viņa mācīšanās stilam.

• Mācību līdzekļi satur dažāda veida uzdevumus, kuri skolēnam sniedz iespēju 
iedziļināties, attīstīt pētnieciskās prasmes, izprast procesus dabā un to 
ģeogrāfiskās likumsakarības. Tie ļauj realizēt pašvadītas mācīšanās stratēģiju.

• Mācību līdzekļi skolotājam paver iespējas izmantot atšķirīgas mācību metodes un 
pielāgot saturu konkrētās klases vai skolēna vajadzībām. 



Mācību grāmata «Ģeogrāfija 7. klasei»

• Temati par kartēm, Zemes veidošanos, parādībām un 
procesiem litosfērā, hidrosfērā un atmosfērā.

• Uzdevumi, kas ļauj skolēnam sekot līdzi zināšanu un 
prasmju apguvei.

• Darbi praktisko un pētniecisko prasmju apgūšanai.

• Interesanti fakti par pasaules dabu.

• Interaktīvi materiāli, kas vēl vairāk motivēs skolēnus 
iesaistīties mācību procesā.

• 2020. gadā apstiprinājusi LR Izglītības un zinātnes 
ministrija.

• https://www.zvaigzne.lv/upload/lejupiel/2020/geografij
a_7kl_1.nod.pdf



Ievadā aktualizēts, 
kas jau apgūts, kas 
sasniedzams.

Teksts strukturēts, 
lai atvieglotu tā 
uztveršanu.

Zīmējumi, kartes, 
attēli ir gan 

informācijas avots, 
gan palīdz 
skolēniem ar 
dominējošu 
vizuālo mācīšanās 
stilu.

Pieejami interaktīvi 
materiāli.



Interesanta 
informācija palīdz 
izprast mācību 
saturu, rosina 
zinātkāri.

Dažāda līmeņa 
uzdevumi 
pašpārbaudei.

Eksperimenti, 
praktiskie vai lauka 
darbi, kas ļauj apgūt 
pētnieciskās prasmes 
un izdarīt uz faktiem 
balstītus 
secinājumus.

Temata padziļinātai 
izpratnei kalpo teksti, 
kartes u. c. materiāli 
par konkrētu vietu 
vai situāciju. 



Darba burtnīca «Ģeogrāfija 7. klasei»

• Komplektizdevumā ar mācību grāmatu.

• Papildina mācību grāmatas uzdevumus, lielāku 
vērību pievēršot ģeogrāfiskās nomenklatūras 
apgūšanai, kartogrāfisko prasmju 
nostiprināšanai, spējai raksturot un analizēt 
konkrētas situācijas vai dabas procesus, kā arī 
pamatot savu viedokli.

• Darba burtnīcas uzdevumi lieliski papildinās 
uzdevumi.lv digitālo mācību līdzekli ģeogrāfijā 
7.–9. klasei.



Dažas nepelnīti

aizmirstas metodes

Fotogrāfiju analīze

• Mācību grāmatā fotogrāfija ir
ģeogrāfiskās informācijas avots.

• Fotogrāfijas analīzi sāk, aprakstot, kas 
redzams katrā no attēla plāniem.

• Izsaka hipotēzi par vietu un procesu, kā 
arī, piemēram, par iespējamajām sekām.



Dažas nepelnīti aizmirstas metodes
Skiču zīmēšana

• Nosaka objektu grupas.

• Atzīmē tās kā norādes pie 

fotogrāfijas.

• Ģeneralizē – atsakās no 

nebūtiskā.

• Izvēlas apzīmējumus.

• Shematiski uzzīmē doto 

vietu, apvidu.



Noslēgumā

• Apgādā sagatavošanā ir mācību grāmata un darba burtnīca «Ģeogrāfija 8. klasei», kā arī 
mācību grāmata «Ģeogrāfija vidusskolai».

• Būsim pateicīgas, ja saņemsim no skolotājiem atsauksmes un ierosinājumus, lai nākamie 
mācību līdzekļi būtu labāki. Rakstiet dace.markota@zvaigzne.lv un 
gunta.sustere@zvaigzne.lv

• Problēma: nav pilnībā saskaņotas ģeogrāfijas un citu mācību priekšmetu programmas.

• Lielas problēmas rada nesakārtotā terminoloģija ģeogrāfijā. ZA terminoloģijas komisijā 
pat nav ģeogrāfijas terminoloģijas apakškomisijas. Valsts valodas centra terminu kolekcijā 
pie ģeogrāfijas terminiem ir vārdi turēt, diskete, baterija u. c. Liels ieguldījums 
ģeogrāfiskās izglītības laukā būtu mūsu zinātnieku sarakstīta enciklopēdiska vārdnīca.

• Ierosinājums uz Latvijas 105. gadadienu brīnišķīgajam izdevumam «Latvija. Zeme, daba, 
tauta, valsts» izveidot 2. sējumu ar ģeogrāfisko nosaukumu un priekšmetu rādītāju. Tas 
vairākkārt palielinās šī izdevuma vērtību.

Paldies par uzmanību!


