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Ievads  
 

Metodiskā darba tēma ir “Materiālu izstrāde un apkopošana tēmas “Fizisko spēju attīstīšana” 

apguvei attālinātajā mācību procesā”. 

 Attālinātais mācību process jebkura vecuma izglītojamajiem ir liels izaicinājums, jo 

nepieciešams ne tikai vecāku un pedagogu atbalsts, bet arī pašdisciplīna un motivācija, darbs noritētu 

pēc iespējas kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk.  

Fiziskās aktivitātes un sports šajā periodā ir nepieciešams vairāk kā jebkad, jo bērni ļoti daudz 

laika pavada pie datora, mājās, līdz ar to fizisko aktivitāšu apjoms ir būtiski samazinājies, taču 

kustības un sportiskas aktivitātes ir ļoti svarīgas, lai bērni pilnvērtīgi attīstītos. Fiziskā aktivitāte ir 

priekšnosacījums labai fiziskai un garīgai veselībai. 

Lai attālinātās nodarbības padarītu interesantākas un aizraujošākas, autore izstrādāja pati un arī 

apkopoja materiālus no interneta vietnes YouTube, ko var izmantot gan attālinātajā mācību procesā, 

gan arī darbojoties klātienē, ja ir piemērots aprīkojums sporta zālē. 

Tā kā arī interešu izglītībā tiek realizēta kompetenču pieeja, materiālos iekļautās spēles un 

uzdevumi ne tikai noder fizisko spēju attīstīšanai, bet tās sekmē arī caurviju prasmju attīstību. 

Metodiskā darba mērķis – izmantojot interaktīvās spēles un prezentācijas veidā sastādītus 

vingrojumu kompleksus, motivēt izglītojamos ar interesi izpildīt vingrojumus fizisko spēju 

attīstīšanai. 

Metodiskā darba uzdevumi: 

1. Izstrādāt dažādus vingrojumu kompleksus iesildīšanās vingrojumiem un fizisko spēju 

attīstīšanai prezentācijas veidā un izveidot spēles vietnē Wordwall.net 

2. Apkopot interaktīvās spēles fizisko spēju attīstīšanai no interneta vietnes YouTube. 

3. Aprobēt izveidotos materiālus nodarbībās. 
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Iesildīšanās vingrojumu kompleksi 
  

Izglītojamajiem, veidojot izpratni par pareizu, savai veselībai nekaitīgu nodarbošanos ar 

fiziskajām aktivitātēm, nepieciešams apgūt  pamatprincipus, uz kuriem balstās jebkura sportiska 

aktivitāte. Viens no šādiem principiem, lai aktivitāte tiešām būtu veselību veicinoša, ir iesildīšanās 

vingrinājumu izpilde.  

Apgūstot iesildīšanās vingrojumus attālinātajā mācību procesā, liela vērība jāveltī to 

kvalitatīvai izpildes tehnikai, jo tikai tā ar izvēlētajiem vingrojumiem tiks sasniegts rezultāts – iesildīts 

organisms, un apgūta pareiza vingrojuma izpildes tehnika, kas ir būtisks priekšnosacījums sarežģītāku 

vingrinājumu un vingrojumu pareizai izpildei vēlāk. 

Lai iesildošo vingrojumu izpilde nešķistu pārāk garlaicīga, izglītojamajiem, kas ir iesācēji 

programmas apguvē, īpaši 7 – 9 gadu vecumā, nepieciešams pielietot rotaļu metodi. Tādā veidā 

izglītojamie ar interesi veic iesildošos vingrojumus un sagatavojas turpmākajam darbam. 

 

1. iesildīšanās vingrojumu komplekss “Pastaiga pa mežu” ar fantāziju attīstošiem uzdevumiem 

 

1.attēls 

Izglītojamie vēro attēlus prezentācijā un, atbildot uz pedagoga jautājumiem, attēlo meža 

iemītniekus un dažādas dabas parādības. Vingrojumu saturs un secība izvēlēta tā, lai tiktu ievērota 

iesildīšanās procesa  pamatprincipi. (skatīt pielikumu Nr. 1.1) 
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2. iesildīšanās vingrojumu komplekss “Dejosim kopā!”  

 

2.attēls 

 

3.attēls 

Izglītojamie vēro zināmu multfilmu varoņu izpildītās deju kustības un, mūzikas pavadījumā, 

cenšas tās atdarināt. Dejošana notiek 30 sekundes (2.un 3.attēls). Pēc tam 10 sekundes tiek pildīts kāds 

no iesildošajiem vingrojumiem (4.attēls) (skatīt pielikumu Nr.1.2). 

 

4.attēls 
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3. iesildīšanās vingrojumu komplekss “Vēro un izpildi”. 

Izglītojamie vēro attēlus prezentācijā un izpilda norādītos vingrojumus (5. un 6.attēls)  

 

5.attēls 

 

6.attēls 

 

Vingrojumus izpilda vai nu pēc pedagoga skaitījuma vai arī mūzikas pavadījumā uz noteiktu 

laiku.  

Pedagogs var secināt, kā ir apgūta iesildīšanās vingrojumu izpildes tehnika (skatīt pielikumu 

Nr. 1.3). 
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4. iesildīšanās vingrojumu komplekss “Online treneris”. 

Interneta vietnē Wordwall.net tiek izveidots laimes rats, kurā ievietoti izglītojamo vārdi. Šie 

izglītojamie ir konkrētās dienas “Online” treneri. Griežot laimes ratu, tiek norādīts, kuram jārāda paša 

izvēlēts iesildīšanās vingrojums, ko pēc tam visi kopā izpilda (7.attēls).  

 

 

7.attēls 
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Vingrojumu kompleksi fizisko spēju attīstīšanai 

 
 Fizisko spēju attīstīšanai visos sporta veidos ir ļoti liela nozīme. Jebkura vingrinājuma, 

vingrojuma vai uzdevuma izpildes kvalitāte ir saistīta ar fizisko sagatavotību, kas nepieciešama, lai 

parādītu konkrētās kustību prasmes. Bieži vien specifisku, konkrētam sporta veidam atbilstošu prasmi 

izglītojamais nespēj izpildīt nevis tādēļ, ka viņš nesaprot vai pietiekami necenšas, bet gan tāpēc, ka 

nepietiekami ir attīstītas fiziskās spējas, kas nodrošina konkrēta tehnikas paņēmiena kvalitatīvu izpildi. 

 Attālinātās mācības, kas norisinājās visu 2.semestri, bija pamats tam, ka izglītojamie ļoti daudz 

laika pavadīja pie datoriem, mājās pie rakstāmgalda un, pēc autores domām, šī situācija būtiski 

ietekmēja ne tikai viņu emocionālo un garīgo labsajūtu, bet arī fizisko veselību un pašsajūtu. Tāpēc 

īpaši nozīmīga loma šajā periodā bija sportiskajām aktivitātēm. 

 Autore, izpētot interneta vietnē “YouTube” piedāvātos resursus,  ir apkopojusi dažādus fizisko 

spēju attīstīšanas vingrojumu kompleksus. Šie vingrojumu kompleksi ir sastādīti tā, ka izglītojamais 

ne tikai vingro, bet arī attīsta kritisko domāšanu, trenē lēmumu pieņemšanu un spēju ātri izdarīt izvēli, 

balstoties uz savu iepriekšējo pieredzi. 

 

1. vingrojumu komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Pavasara fitness” (skatīt pielikumu Nr. 2.1) 

Šajā spēlē izglītojamā uzdevums ir vērot attēlu 10 sekundes un censties iegaumēt, kādas 

dzīvās radības tur ir attēlotas, kādas krāsas redzamas, kādas darbības vērojamas (8.attēls). 

 

8.attēls 

Pēc tam ir jautājums  - kādā krāsā bija attēlā redzamais lietussargs. Ja izglītojamam šķiet, ka tas 

bija sarkanā krāsā, tad jāizpilda vingrojums, ko rāda cilvēciņš zem sarkanā kvadrātiņa, bet ja viņš 

domā, ka lietussargs bija violets – tad tiek veikts vingrojums zem violetā kvadrātiņa. Vingrojumu 

izpildes laiks 30 sekundes (9.attēls) 
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(9.attēls) 

 Kad 30 sekundes ir pagājušas, izglītojamais saņem pareizo atbildi (10. 11.attēls) 
 

 
10.attēls 
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11.attēls 

 

Kompleksā iekļauti 7 vingrojumi. 

 

2. vingrojumu komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Atpazīsti pokemonu!” (skatīt pielikumu Nr. 

2.2) 

Šī ir interaktīvā spēle, kurā izglītojamo uzdevums ir vērot attēlu 10 sekundes un iegaumēt, kā 

izskatās pokemona ēna (12.attēls) 

 

12.attēls 
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 Tālāk izglītojamais izdara izvēli – kuram no pokemoniem, viņaprāt, pieder šī ēna un, atbilstoši 

savai izdarītajai izvēlei, izpilda vai nu vienu vai otru vingrojumu, kas redzams video. Vingrojums tiek 

izpildīts 25 sekundes. (13.attēls) 

 

 
13.attēls 

 

 Kad 25 sekundes pagājušas, izglītojamie saņem pareizo atbildi (14.attēls). 

 
14.attēls 

 Kompleksā iekļauti 11 vingrojumi. 
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3. vingrojumu komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Akmens, šķēres, papīrīts 1, 2,3!” (skatīt 

pielikumu Nr. 2.3) 

Šajā spēlē izglītojamie, vērojot video, spēlē spēli “Akmens, šķēres, papīrīts 1, 2,3!” uz 

skaitli 3 ar pirkstiem parādot vai nu  akmeni, vai nu šķēres vai papīrīti (15.1, 15.2, 15.3 attēls). 

                    
          15.1 attēls 15.2 attēls   15.3 attēls 

  

 Akmens ir stiprāks par šķērēm, šķēres – stiprākas par papīrīti un papīrītis – stiprāks par akmeni.  

Balstoties uz šiem noteikumiem, izglītojamais spēli ir vai nu uzvarējis, zaudējis vai arī ir iegūts 

neizšķirts, tādejādi 30 sekundes tiek izpildīts vingrojums, kas atbilst iegūtajam rezultātam (16.attēls). 

Kompleksā ir iekļauti 15 vingrojumi. 

 

 
16.attēls 

  



 13 

4. vingrojumu komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Es ēdu veselīgi!” (skatīt pielikumu Nr.2.4) 

Šajā spēlē izglītojamais izvēlas no diviem veselīgiem ēdieniem vienu, kas viņam garšo labāk. 

(17.attēls) 

 
17.attēls 

 

Atbilstoši izdarītajai izvēlei 30 sekundes tiek pildīts video redzamais vingrojums (18.attēls). 

 
18.attēls 

 

 Ar šīs spēles palīdzību izglītojamie tiek iepazīstināti arī ar veselīgu uzturu. Kompleksā ietilpst 

10 vingrojumi. 
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5. vingrojumu komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Zīmēsim zaķi!” (skatīt pielikumu Nr.2.5) 

 Šajā spēlē izglītojamajiem ir jāsagatavo papīra lapa un zīmulis.  

 Uz ekrāna tiek parādītas 2 iespējas – kādā formā var zīmēt zaķa seju – apaļu vai ovālu. 

Izglītojamais10 sekunžu laikā izvēlas, kādu sejas formu zīmēs savam zaķim (19.attēls). 

 
19.attēls 

 Atbilstoši savai izvēlei, izglītojamais pilda vienu no ekrānā redzamajiem vingrojumiem 30 

sekundes (20.attēls). 

 
(20.attēls) 

 

Pēc tam uz sagatavotās papīra lapas izglītojamais 30 sekunžu laikā uzzīmē izvēlēto zaķa sejas 

formu (21.attēls). 
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21.attēls 

Tādā veidā notiek visa spēle – tiek zīmētas ausis, deguns, mute, līdz zaķis ir pilnībā uzzīmēts. 
 

6. vingrojumu komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Kam pieder balstiņa?” (skatīt pielikumu 

Nr.2.6) 

 Izglītojamie uz ekrāna redz 3 dažādus ūdens iemītniekus. Pēc tam 10 sekundes tiek atskaņota 

skaņa, kas pieder kādam no zīmējumā esošajiem ūdens iemītniekiem. Izglītojamo uzdevums ir 

izvēlēties, kurš no piedāvātajiem dzīvniekiem rada šo skaņu (22.attēls) 

 

22.attēls 

 Atbilstoši savai izvēlei, izglītojamie izpilda vienu no ekrānā redzamajiem vingrojumiem 30 

sekundes (23.attēls) 
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23.attēls 

Kompleksā iekļauti 12 vingrojumi. 

 

7. vingrojumu komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Kam pieder kažociņš?” (skatīt pielikumu 

Nr.2.7) 

 Izglītojamais uz ekrāna redz kāda dzīvnieka kažoka fragmentu (24.attēls).  

 

24.attēls 

Pēc tam uz ekrāna tiek demonstrēti 3 dažādi dzīvnieki un izglītojamajam jāizvēlas, kuram, 

viņaprāt, pieder iepriekš redzētais kažoka fragments. Atkarībā no izdarītās izvēles, 30 sekundes tiek 

izpildīts norādītais vingrojums (25.attēls). Kompleksā iekļauti 12 vingrojumi. 
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Secinājumi 

 

Sagatavotais metodiskais materiāls tika aprobēts 2021.gada 2.semestrī attālinātajā 

mācību procesā tēmas fizisko spēju attīstīšana apguvē. 

Pēc aprobācijas autore izdarīja sekojošus secinājumus:  

1. Attālinātajā mācību procesā, izmantojot materiālus no YouTube vietnes un arī autores 

veidotās prezentācijas, iespējams labāk izvērtēt katra izglītojamā darbošanos nekā tad, kad 

pedagogs visus vingrojumus demonstrē pats un izpilda tos kopā ar izglītojamajiem. 

2. Izglītojamajiem bija viegli saglabāt uzmanību un koncentrēšanos visas nodarbības garumā. 

3. Nodarbības beigās atgriezeniskās saites rezultātā tika secināts, ka izglītojamajiem bija 

interesanti darboties un šāda veida attālinātās nodarbības viņiem patīk, īpaši vecuma posmā 

no 7 – 12 gadiem. 

4. Metodiskā materiāla sagatavošana aizņem daudz laika. 

 

Pamatojoties uz darba teorētisko pamatojumu un veiktajiem secinājumiem, autore uzskata, ka 

darbā izvirzītais mērķis - izmantojot interaktīvās spēles un uzdevumus, motivēt izglītojamos ar interesi 

izpildīt vingrojumus fizisko spēju attīstīšanai – ir sasniegts. 
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Pielikums Nr.1 

Iesildīšanās vingrojumu kompleksi  

1.1 Iesildīšanās vingrojumu komplekss “Pastaiga pa mežu” ar fantāziju attīstošiem 

uzdevumiem  
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1.2 iesildīšanās vingrojumu komplekss “Dejosim kopā!” 

https://www.youtube.com/watch?v=PfildVYz3do   

 

1.3 iesildīšanās vingrojumu komplekss “Vēro un izpildi” 

 

 

 

1.4. Spēle Wordwall.net vietnē 

https://wordwall.net/ru/resource/15180684/atrodi-vārdu  

https://www.youtube.com/watch?v=PfildVYz3do
https://wordwall.net/ru/resource/15180684/atrodi-vārdu
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Pielikums Nr.2 

 

2.1 komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Pavasara fitness” 

https://www.youtube.com/watch?v=WK3-ZLWt4Bk  

 

2. 2. komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Atpazīsti pokemonu!” 

https://www.youtube.com/watch?v=U9EryPPhZDk  

 

2.3. komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Akmens, šķēres, papīrīts 1, 2, 3!” 

https://www.youtube.com/watch?v=w6-C3ShLPTk  

 

2.4. komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Es ēdu veselīgi!” 

https://www.youtube.com/watch?v=athhaSKQZ3o  

 

2.5. komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Zīmēsim zaķi!” 

https://www.youtube.com/watch?v=GQvLNphrriA  

 

2.6. komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Kam pieder balstiņa?” 

https://www.youtube.com/watch?v=lm_dCgRUuCQ 

 

2.7. komplekss fizisko spēju attīstīšanai “Kam pieder kažociņš?!” 

https://www.youtube.com/watch?v=3gJnMjQPM6Y  

https://www.youtube.com/watch?v=0jX6HlMfqLI  

  

https://www.youtube.com/watch?v=WK3-ZLWt4Bk
https://www.youtube.com/watch?v=U9EryPPhZDk
https://www.youtube.com/watch?v=w6-C3ShLPTk
https://www.youtube.com/watch?v=athhaSKQZ3o
https://www.youtube.com/watch?v=GQvLNphrriA
https://www.youtube.com/watch?v=lm_dCgRUuCQ
https://www.youtube.com/watch?v=3gJnMjQPM6Y
https://www.youtube.com/watch?v=0jX6HlMfqLI
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Pielikums Nr.3 

3.1 Atveido skaitļus 

 

 

3.2 Rotaļa “Atveido skaitli!” 

 https://wordwall.net/ru/resource/13300019/parādi-skaitli  

Izglītojamajiem ar ķermeni jāparāda, atbilde uz jautājumu. 

 

  

https://wordwall.net/ru/resource/13300019/parādi-skaitli
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3.3 Rotaļa “Vārdu labirints” 

https://wordwall.net/ru/resource/15180684/atrodi-vārdu  

 

Izglītojamajiem, vērojot bildes, vārdu labirintā jāatrod atbilstošais vārds. Pēc tam tiek izpildīts 

noteikts vingrojums. 

  

https://wordwall.net/ru/resource/15180684/atrodi-vārdu
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Izmantotie avoti 

 

 

1. www.skola2030.lv  

2. www.Wordwall.net  

3.  www.Youtube.com 

4. www.tavaklase.lv  

http://skola2030.lv/
http://www.wordwall.net/
http://www.youtube.com/
http://www.tavaklase.lv/

