
 

 

Skola2030 ieteikumi raidījumu izmantošanai mācību 

procesā pirmsskolai 

Eiropas izglītojošās animācijas filmas – “Rūcīšu skola”, “Pelēns 
Tips”, “Bings” un LTV oriģinālraidījums “Kas te? Es te!”  
  
“Pelēns Tips” / “Bings” https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/182475/bings-
animacijas-serials-u-78serija  
 
Animācijas seriāls izmantojams kā mācību materiāls, kur liela loma ir sociāli 
emocionālo prasmju apguvei: kā kontrolēt savu uzvedību, kā veidot pozitīvas 
attiecības, kā runāt par savām emocijām un saprast otru. Mācību jomās, piemēram:  
 

o valodu mācību jomā ir iespēja papildināt savu vārdu krājumu, stāstīt par 
redzēto, dzirdēto citam, atstāstīt notikumus, izdomāt savu stāstu vai 
notikumus;  

o sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā bērni mācās vienoties par kopīgiem 
noteikumiem, mācīties ievērot galda kultūru; 

o kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā var atveidot, 
zīmēt, gleznot seriāla notikumus, pašam radoši izpausties un veidot dažādus 
priekšnesumus (dziesma, deja), kurus parāda savai ģimenei.  

 
Filmiņa stāsta, kā galvenie varoņi Bings un viņa draugi mācās darot. Kādreiz sanāk 
kļūdīties, bet vienmēr ir iespēja to labot. Skatoties filmiņu, pirmsskolēni noteikti 
varētu īstenot kādu ideju arī savās mājas kopā ar ģimeni.  
  
 
“Rūcīšu skola” https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/182477/rucisu-skola-
animacijas-serials  
 
Noskatoties animācijas seriālu “Rūcīšu skola”, ar pirmsskolas bērniem var runāt par 
to, ko nozīmē mācīties, kas ir draudzība, atbildība un kā pieņemt citādo. Galvenie 
filmiņu varoņi risina problēmu situācijas, kuras rodas pašiem no savas vai draugu 
labās vai sliktās rīcības.  
 
Pirmsskolā šīs sēriju filmiņas skaidro, kā veidot cieņpilnas attiecības ar citiem, kā 
sadarboties un rīkoties sev un citiem pieņemami. Mācīties izvērtēt savu rīcību un 
saprast, ka tava uzvedība ietekmē citus. 
 
Pēc sērijas noskatīšanās pārrunāt ar bērnu, jautājot: “Kā tu skaidro redzēto rīcību? 
Ko ir būtiski atcerēties? Kā tu darītu, ja …?”  
  
 
LTV oriģinālraidījums “Kas te? Es te!” 

https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te 

Sākumskolā un pirmsskolā TV materiālu izmantošanas iespējas ir plašas. Visus 
materiālus var izmantot latviešu valodas teksta un vizuālās informācijas uztveres
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vingrināšanai. Piemēram, skolēni var veidot savu TV raidījumu dienasgrāmatu, kurā 
īsi apraksta redzētos raidījumus, atbildot uz šādiem jautājumiem:  

- Par ko bija raidījums / animācijas filma / spēlfilma?  
- Kuras ir galvenās darbojošās personas?  
- Kas katrai no tām raksturīgs?  
- Kādus jaunus, nezināmus vārdus tu dzirdēji?  
- Kā tu tos saproti?  
- Ko no šī raidījumu / animācijas filmas / spēlfilmas tu uzzināji un saprati? 
- Pie kādas atziņas nonāci?  
- Kurā mācību priekšmetā mācīto tie tev palīdz apgūt? Piemēram, LTV 

oriģinālraidījumā “Kas te? Es te!” ir ļoti plašs saturs, to var izmantot sociālo 
zinību, dabaszinību, mūzikas u. c. mācību priekšmetu prasmju 
nostiprināšanai un pilnveidei. 

 


