
Labdien! 
 
Mācību gada sākumā aicinājām pašvaldības palīdzēt novada mazākajiem telefonu 
īpašniekiem kļūt par atbildīgiem telefona lietotājiem. Mums ir liels prieks par atsaucību – 
“Mobilā gudrinieka” drukātie materiāli – kopā  22 000 eksemplāru – nogādāti mācību 
iestādēm 83  Latvijas  novados.   Liels paldies Jums par ieguldīto darbu un  līdzšinējo 
veiksmīgo  sadarbību.  
Turpinot darbu, “Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” sadarbībā ar “Iespējamās misijas” 
pedagoģi Agnesi Slišāni ir izveidojusi 3 stundu plānus, kas paredzēti darbam ar 
sākumskolas skolēniem. Piedāvātās tēmas būs  noderīgs saturs  gan klases 
stundām,  gan arī sociālo zinību  un datorikas stundām. Skolotājiem piedāvājam 
stundas  gaitas aprakstu, kā arī  darba lapas un vizuālos  materiālus, kas  noderēs 
sarunā par stundas tēmām. 
Stundu saturs un prasmes, ko bērni iegūs to laikā: 
Pirmā stunda - telefons un tā funkcijas  
ZINU -  kāpēc nepieciešams telefons un kādas darbības ar to var veikt; 
PROTU  - nosaukt, kas jāievēro, lai telefons vienmēr ir drošībā (kur nēsāt, pārliecināties, ka 
uzlādēts, droša parole, lai citi nezina); 
VARU  - pieņemt lēmumu, kādas bildes un video sūtīt citiem bērniem vai ievietot internetā un 
pamatot, kāpēc. 
Otrā stunda - noderīgs saturs telefonā  
ZINU -  jēgpilnas lietotnes viedtālruņiem. 
PROTU - nosaukt vismaz 3 lietotnes, ko varu izmantot, lai iemācītos kaut ko jaunu vai trenētu 
jau esošās zināšanas, vai vieglāk veiktu ikdienas darbus. 
VARU -  sadarboties ar saviem komandas biedriem, lai apgūtu jaunas zināšanas. 
Trešā stunda -  telefona lietošanas noteikumi 
ZINU, ka telefonam, tāpat, kā jebkurai spēlei ir noteikumi un darbībām sekas - jo vairāk veltu 
laiku izlaidei telefonā, jo mazāk paliek laiks citām aktivitātēm. 
PROTU nosaukt, kāpēc nepieciešami noteikumi – kā tie palīdz, kam tie jāievēro?   
VARU saplānot dienas vai darba nedēļas plānu ar svarīgākajām un mazāk svarīgām 
nodarbēm.  
Stundās iegūtās zināšanas veidos bērniem izpratni par to, ka tālrunis pirmkārt ir 
noderīgs rīks dažādu ikdienas situāciju risināšanā, jaunu zināšanu apguvē un hobiju 
attīstīšanai.   
Stundu plānu apraksti  un darba  lapas pieejamas  mobilaisgudrinieks.amigo.lv un 
laimigamgimenem.lv 
 
Aicinu  nodot informāciju par  piedāvātajiem  mācību  materiāliem  Jūsu  novada sākumskolu 
pedagogiem.  Priecāsimies par atsauksmēm, ko lūdzu rakstīt uz 
atsauksmes@laimigamgimenem.lv  
Jau iepriekš paldies par veltīto laiku! Labprāt atbildēsim, ja radušies kādi jautājumi. 
 
Par sarunām, kas tuvina! 
 
Kristīne Hermane 
Vecākais projektu vadītājs 
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmobilaisgudrinieks.amigo.lv%2Fpassword&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPrqTvxvMgzWfuUjuuI05gOPAa7w
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