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Kas ir motKas ir motīīvs?vs?

�� MotMotīīvs ir iekvs ir iekššēējs spjs spēēks, kas rosina skolks, kas rosina skolēēnu nu 
uz aktuz aktīīvu, mvu, mēērrėėtiectiecīīgu darbgu darbīību.bu.

�� MotMotīīvi ir apzivi ir apziĦāĦā pamatoti darbpamatoti darbīības vai bas vai 
attieksmju rosinattieksmju rosināāttāāji.ji.



Kas ir motivKas ir motivāācija?cija?

�� MotMotīīvu kopums, kas rosina un pamato skolvu kopums, kas rosina un pamato skolēēna na 
darbdarbīību, rbu, rīīccīību, uzvedbu, uzvedīību, attieksmes; bu, attieksmes; 
vajadzvajadzīības, intereses u.c., kas ir pamatbas, intereses u.c., kas ir pamatāā cilvcilvēēka ka 
darbdarbīībai, rbai, rīīccīībai, uzvedbai, uzvedīībai, attieksmbai, attieksmēēm. m. 

�� MotivMotivāācija veidojas dacija veidojas dažāžādu faktoru ietekmdu faktoru ietekmēē: : 
audzinaudzināāššana, skolotana, skolotāāju, klases biedru un ju, klases biedru un 
vienaudvienaudžžu attieksmes, sekmes, mu attieksmes, sekmes, māāccīību procesa bu procesa 
un paun pašša darba darbīības rezultbas rezultāāti utt.ti utt.

PedagoPedagoăăijas terminu skaidrojoijas terminu skaidrojoššāā vvāārdnrdnīīcaca



MMāāccīību motivbu motivāācija nozcija nozīīmmēē

�� SkolSkolēēnam mnam māāccīību uzdevumi ir jbu uzdevumi ir jēēgpilni un gpilni un 
vvēērtrtīīgi, neatkargi, neatkarīīgi no tgi no tāā, vai vi, vai viĦĦam tie am tie ššėėiet iet 
interesanti (interesanti (H.MarshalH.Marshal))

�� IlgtermiIlgtermiĦĦa kvalitata kvalitatīīvu un apvu un apĦēĦēmmīīgu iesaisti gu iesaisti 
mmāāccīībbāās (C. s (C. EimsaEimsa))



MMāāccīību motivbu motivāācija saturcija satur

�� PaPaššiedvesmu (iedvesmu (BanduraBandura, , WolfWolf & & SmithSmith))

�� PPūūles (les (BanduraBandura, , SchunkSchunk))

�� BaBažžas (as (SeembreSeembre, , PajaresPajares& & UrdanUrdan, , SieppSiepp))



MMāāccīību motivbu motivāācijas veicincijas veicināāššanas anas 
vispvispāārrīīgie principigie principi

�� SkolSkolēēnam jnam jāābbūūt gatavam mt gatavam māāccīīties, jties, jāāgrib zingrib zināātt

�� JJāāizmanto izmanto āārrēējie stimuli (pamudinjie stimuli (pamudināājums)jums)

�� JJāāveido iekveido iekššēējjāā motivmotivāācija (jcija (jāārada gandarrada gandarīījuma juma 
izjizjūūta)ta)

�� JJāāorganizorganizēē mmāāccīību materibu materiāāls, tls, tāā jjēēgpilnais gpilnais 
saturssaturs

�� MMāāccīību videi jbu videi jāĜāĜauj koncentrauj koncentrēēt uzmant uzmanīībubu

((M.WellerM.Weller))



SkolSkolēēnu mnu māāccīīššananāās motivs motivāācijacija

�� 57% jaunie57% jaunieššu uzsver, ka galvenais u uzsver, ka galvenais 
pamudinpamudināājums papildus interesjums papildus interesēēties par kties par kāādu no du no 
mmāāccīību priekbu priekššmetmetāā apgapgūūstamajstamajāām tm tēēmmāām ir m ir 
ttēēmas sasaiste ar ikdienas dzmas sasaiste ar ikdienas dzīīvi un sadzvi un sadzīīvisku visku 
problproblēēmu risinmu risināāššanu anu 

IespIespēējamjamāā misijamisija,, Draugiem.lvDraugiem.lv, , Hauska & Partner Hauska & Partner 

PPēēttīījums, 2011.jums, 2011.



SkolotSkolotāāja aktivitja aktivitāātes, kas veicina skoltes, kas veicina skolēēnu nu 
mmāāccīīššananāās pans panāākumus un mkumus un māāccīību motivbu motivāācijuciju

�� MotivMotivēē skolskolēēnus, ierosina jaunus nus, ierosina jaunus 
uzdevumus un rada vuzdevumus un rada vēēlmi iesaistlmi iesaistīīties to ties to 
veikveikššananāā;;

�� NepNepāārslogo skolrslogo skolēēnus ar mnus ar māājas darbiem;jas darbiem;

�� MMāāccīību satura interesants izkbu satura interesants izkāāsts;sts;

�� MMūūsdiensdienīīgas informgas informāācijas izmantocijas izmantoššana mana māāccīību bu 
procesprocesāā

�� NepNepāārtraukta skolotrtraukta skolotāāja ja ttāāllāākizglkizglīīttīībaba
LU pLU pēētniectniecīības projekts Nr.2007/ZPbas projekts Nr.2007/ZP--42, vad. 42, vad. I.MasloI.Maslo



SkolotSkolotāājs veicina mjs veicina māāccīību motivbu motivāāciju ciju 
((B.MajorieB.Majorie, , P.TsangP.Tsang))



SkolSkolēēnu mnu māāccīību motivbu motivāācijas cijas 
veicinveicināāššanas stratanas stratēăēăijasijas

�� pamudinpamudināājumi, apbalvojumi             jumi, apbalvojumi             
((B.SkinnersB.Skinners))

�� vajadzvajadzīību pbu pēēc atzc atzīīššanas, atbalsta apmierinanas, atbalsta apmierināāššana ana 
((A.MasloA.Maslo))

�� iepriekiepriekššēējo panjo panāākumu pieredzes akceptkumu pieredzes akceptēēššana ana 
((B.WeinersB.Weiners))

�� iesaistiesaistīīššana mana māāccīībbāās un vs un vēērtrtīību respektbu respektēēššana ana 
((A.WigfieldsA.Wigfields))

�� uzdevumu un darbuzdevumu un darbīību dabu dažāžādodoššanaana
((E.JensensE.Jensens))



Kas ir matemKas ir matemāātika?tika?

�� MatemMatemāātikatika ((griegrieėėuu: : mathmathēēmatikmatikēē --
"m"māāccīība", "zinba", "zinīība"ba") ir ) ir zinzināātnetne par repar reāāllāās s 
pasaules skaitliskajpasaules skaitliskajāām attiecm attiecīībbāām un m un 
telpiskajtelpiskajāām formm formāām. m. 



Profesors Profesors J.MencisJ.Mencis (sen.) (sen.) 
par matempar matemāātikas uzdevumu noztikas uzdevumu nozīīmimi

�� Ikviena cilvIkviena cilvēēka un ka un 
visas sabiedrvisas sabiedrīības bas 
darbdarbīība faktiski ir ba faktiski ir 
daudzveiddaudzveidīīgu gu 
uzdevumu risinuzdevumu risināāššana, ana, 
kurkurāā, vadoties p, vadoties pēēc c 
iespiespēējjāām un izvirzm un izvirzīīttāā
mmēērrėėa, vispirms na, vispirms nāākas kas 
plplāānot un tad attiecnot un tad attiecīīgi gi 
rrīīkoties. koties. 



Teksta uzdevumu veidi (Teksta uzdevumu veidi (J.Mencis,senJ.Mencis,sen.).)

�� VienkVienkāārrššie teksta uzdevumi (vienas ie teksta uzdevumi (vienas 
darbdarbīības)bas)

�� Saliktie teksta uzdevumi:Saliktie teksta uzdevumi:

-- tipu uzdevumi (datipu uzdevumi (dažāžādi paveidi)di paveidi)

-- Parastie saliktie teksta uzdevumi:Parastie saliktie teksta uzdevumi:

-- divu darbdivu darbīību uzdevumibu uzdevumi

-- vairvairāāku darbku darbīību uzdevumibu uzdevumi



Teksta uzdevumu veidi (Teksta uzdevumu veidi (V.DalingersV.Dalingers))

�� KustKustīību uzdevumibu uzdevumi

�� Uzdevumi par darbuUzdevumi par darbu

�� Procentu uzdevumiProcentu uzdevumi

�� Uzdevumi par kausUzdevumi par kausēējumiem, vielu jumiem, vielu 
koncentrkoncentrāācijcijāāmm, sajaukumiem, sajaukumiem

�� ĂĂeometriska satura uzdevumieometriska satura uzdevumi



MatemMatemāātiskie sttiskie stāāstisti

�� ir dair dažāžādu situdu situāāciju izklciju izklāāsts, kam nepieciests, kam nepiecieššami ami 
risinrisināājumi vai skaidrojumi matemjumi vai skaidrojumi matemāātikas tikas 
valodvalodāā/terminolo/terminoloăăijijāā..

�� Tie bTie būūttīībbāā ir savdabir savdabīīgi sigi sižžeta teksta uzdevumi. eta teksta uzdevumi. 



MatemMatemāātisko sttisko stāāstu funkcijasstu funkcijas

�� Veido izpratni par matemVeido izpratni par matemāātiskajiem jtiskajiem jēēdzieniem un dzieniem un 
operoperāācijcijāām;m;

�� Veicina skolVeicina skolēēnu valodas attnu valodas attīīststīību, tbu, tāās precizits precizitāāti, ti, 
izteikumu skaidrizteikumu skaidrīību;bu;

�� Veido izpratni par funkcionVeido izpratni par funkcionāālajlajāām sakarm sakarīībbāām;m;

�� AttAttīīsta skaitsta skaitĜĜooššanas kultanas kultūūru;ru;

�� Veicina skolVeicina skolēēnu lonu loăăiskiskāās doms domāāššanas attanas attīīststīību, bu, ccēēloloĦĦsekuseku
sakarsakarīību izpratni;bu izpratni;

�� Kalpo audzinKalpo audzināāššanas nolanas nolūūkiem: patstkiem: patstāāvvīīgu lgu lēēmumu mumu 
piepieĦĦememššana, darbana, darbīību plbu plāānonoššana, paana, pašškontrole, kontrole, 
papaššvvēērtrtēējumsjums

�� ppēēc c V.DalingeraV.Dalingera, , E.E.ěěapinaapina



MatemMatemāātiskie sttiskie stāāsti sti –– zemezemeĦĦu lasu lasīīššanaana

�� PlaPlaššāā zemezemeĦĦu lauku laukāā llīīkkĦāĦā ogu lasogu lasīīttāāju ju 
pulcipulciĦĦšš. Saimnieks p. Saimnieks pāārdomu pilnu skatu rdomu pilnu skatu 
uzluzlūūko tos. Viko tos. ViĦĦšš domdomāā: : ““Jo vairJo vairāāk cilvk cilvēēku ku 
palpalīīdzdzēēs, jo s, jo āātrtrāāk beigsim lask beigsim lasīīt zemenest zemenes””. . 

�� Lietojot dotos asu nosaukumus, ilustrLietojot dotos asu nosaukumus, ilustrēēt ar t ar 
funkcijas grafika palfunkcijas grafika palīīdzdzīību bu ššo situo situāāciju. ciju. 
Asis: x Asis: x –– zemezemeĦĦu lasu lasīīttāāju skaits, y ju skaits, y ––
kopkopēējais darba laiksjais darba laiks



MatemMatemāātiskie sttiskie stāāsti sti –– maurimauriĦĦa pa pĜĜauauššanaana

�� PavasarPavasarīī mans maurimans mauriĦĦšš auga auga ĜĜoti oti āātri un tri un 
tas bija jtas bija jāāppĜĜauj katru nedauj katru nedēĜēĜu. Bet kopu. Bet kopšš ir ir 
ššis karstais, sausais laiks, tas jis karstais, sausais laiks, tas jāāppĜĜauj auj 
mazmazāāk regulk regulāāri.ri.

�� UzskicUzskicēēt grafiku, kas ilustrt grafiku, kas ilustrēē ššo situo situāāciju, ja ciju, ja 
asu nosaukumi ir asu nosaukumi ir –– zzāāles garums, laiks.les garums, laiks.



MatemMatemāātiskie sttiskie stāāsti sti –– putnu spputnu spāārnu garumirnu garumi

�� PadomPadomāā, k, kāāda sakarda sakarīība pastba pastāāv starp putnu v starp putnu 
spspāārnu garumu un koku audzes biezumu rnu garumu un koku audzes biezumu 
vietvietāā, kur putns apmeties., kur putns apmeties.

�� IeskicIeskicēē to grafikto grafikāā, ja t, ja tāā asu nosaukumi ir asu nosaukumi ir ––
putnu spputnu spāārnu garumi, koku audzes rnu garumi, koku audzes 
biezumsbiezums



MatemMatemāātiskie sttiskie stāāsti sti –– mazie kamazie kaėēėēnini

�� MMūūsu su ăăimenes mimenes mīīlulei kalulei kaėėenei Murei enei Murei 
piedzimupiedzimušši 4 kai 4 kaėēėēni. Trni. Trīīs draugu s draugu ăăimenes imenes 
labprlabprāāt pat paĦĦemtu pie sevis emtu pie sevis ššos kaos kaėēėēnus. nus. 

�� KKāā iespiespēējams sadaljams sadalīīt 4 kat 4 kaėēėēnus 3 draugu nus 3 draugu 
ăăimenimenēēm? m? 



MatemMatemāātiskie sttiskie stāāsti sti –– kurkuršš vairvairāāk?k?

�� Divi studenti skaitDivi studenti skaitīīja veselu stundu visus , ja veselu stundu visus , 
kas pagkas pagāāja vija viĦĦiem gariem garāām pa ietvi. Viens m pa ietvi. Viens 
ststāāvvēēja pie nama vja pie nama vāārtiem, bet otrs rtiem, bet otrs 
pastaigpastaigāājjāās s ššurpu turpu pa ietvi. urpu turpu pa ietvi. 

�� KurKuršš saskaitsaskaitīīja vairja vairāāk gk gāājjēēju?ju?



MatemMatemāātiskie sttiskie stāāsti sti -- iepirkiepirkššananāāss

�� Ritvaram skolRitvaram skolāā pazuda zpazuda zīīmulis. Zmulis. Zēēns no ns no 
savas kabatas naudas nopirka jaunu zsavas kabatas naudas nopirka jaunu zīīmuli muli 
par 24 santpar 24 santīīmiem. Cik naudimiem. Cik naudiĦĦas vias viĦĦam am 
palika?palika?



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!


