
Jauniešiem matemātika šķiet kas abstrakts, sarežģīts un 

brīžiem pat dzīvē nenoderīgs mācību priekšmets. Bet, ja 

palūkojamies apkārt, visa mūsu ikdiena patiesībā sastāv no 

matemātikas. Ja tās nebūtu, uz ielām valdītu haoss, mājas 

no šķībuma sabruktu, ēdiena pagatavošana nebūtu 

iespējama un pat mūzika būtu briesmīgu trokšņu 

kombinācija... Matemātika ir neatņemama pasaules 

sastāvdaļa, taču patiesībā ir daļa bērnu, kam šī pasaule ir 

atņemta. Par to arī vēlamies runāt šajā nodaļā - ir daļa 

bērnu, kam matemātika ir izdzīvošanas jautājums. 

 

Ar matemātikas nodarbību Talsu novada fonds vēlas 

skolēniem parādīt, ka zināšanas ir noderīgas ne tikai viņu 

ikdienā, bet, ka tās var palīdzēt arī citiem bērniem. Paši 

radot matemātikas uzdevumus, skolēni sniegs savu 

ieguldījumu labdarībā un aizdomāsies par tās nozīmi.

Matemātikas zināšanas, kas padara 

pasauli labāku

Iepazīt akciju "Pasaule bez matemātikas";

Radīt uzdevumus, kas bērniem palīidzētu 

apgūt matemātiku

Akcijas "Pasaule bez matemātikas" iepazīšana

Matemātikas nozīmes izprašana

Matemātikas uzdevumu izstrādāšana

PASAULE
BEZ MATEMĀTIKAS MATEMĀTIKA

LABDARĪBAS TĒMA:

MĒRĶIS:

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:



Šīs prasmes bērniem tagad sniedz lieliski, īpaši apmācīti skolotāji, kā arī viņi daudz mācās 

ārpus klašu telpām, piemēram, strādājot pārī ar “matemātikas draugu” un piedaloties 

publiskās Matemātikas dienās. Metodes ir jautras un atraktīvas, lai ieinteresētu bērnus 

matemātikā.  

 

Akcijas idejas autori ir organizācija “Glābiet bērnus”, kas ir pasaules vadošā bērnu 

organizācija. Tā uzskata, ka katram bērnam ir tiesības uz dzīvību, aizsardzību, attīstību un 

līdzdalību. Organizācija cenšas iedvesmot bērnus, lai viņi sasniegtu izmaiņas dzīvē. 

Vai varat iedomāties pasauli bez matemātikas? Mums tas šķiet neiespējami, bet daudziem 

bērniem nabadzīgajās pasaules valstīs tā ir ikdienas realitāte. Piemēram, Malāvijā tikai 10% 

no 4.klases skolēniem prot, piemēram, no 18 atņemt 7. Tāpēc akcijas “Numeracy Boost” 

autori sanāca kopā, lai atrastu risinājumu šai problēmai. 

Akcija sākās 2012.gadā Bangladešā un Malāvijā. Tā ir jauna izglītības programma, kas 

bērniem sniedz pamata prasmes matemātikā, kas viņiem noder ikdienas dzīvē.  

...

MATEMĀTIKA,
KAS ĻAUJ IZDZĪVOT MŪZIKA

. . .

Mācēt saskaitīt liellopus ģimenes saimniecībā un aprēķināt lietus sezonas ,  nav tikai 

vienkārši labas prasmes ,  tas bērniem trešās pasaules valstīs noz īmē arī izdz īvošanu .  



PROJEKTA  POSMI :

• tests, kurā tiek noskaidrots bērna prasmju 

līmenis un vajadzības;  

• tiek apmācīti skolotāji, lai uzlabotu viņu darba 

efektivitāti; 

• bērni apgūst matemātiku skolā, nometnēs un arī 

mājās ar spēlēm un citiem sagatavotajiem 

materiāliem. Praktiski darbojoties, skolēni mazina 

savas matemātikas problēmas un ir gatavi 

iesaistīties diskusijās.  

Pētījumi rāda, ka organizācijas “Glābiet bērnus” 

inovatīvā metode ir patiešām veiksmīga un bērnu 

sasniegumi mācībās ir uzlabojušies. 

Lai akcija varētu notikt, tika organizēta līdzekļu 

vākšanas kampaņa. Tajā iesaistījušās vairākas 

slavenības – komiķis un tv šova “Last Week 

Tonight with John Oliver” Džons Olivers, seriāla 

“Amerikāņu ģimenīte” aktrise Džūlija Bouena, 

komiķis un seriāla “Lielā sprādziena teorija” 

aktieris Saimons Helbergs, kā arī aktieris Maikls 

Botmans. 

Līdz īgu akciju organizācija “Glābiet bērnus”  organizē arī ,  lai palīdzētu bērniem 

trešās pasaules valstīs iemācīties lasīt .



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

LELDE

UZDEVUMS SKOLĒNAM

kas mūsu ikdienā nebūtu iespējams bez matemātikas?

Nodarbības sākumā skolotājs jauniešus sadala 4 grupās, un dod uzdevumu atbildēt uz jautājumu

Pēc uzdevuma izpildīšanas skolotājs atskaņo pielikumā pievienoto video "Dzīve bez matemātikas" 

(video garums - 03:08 sec). Pēc tā noskatīšanās skolotājs ar jauniešiem pārrunā, vai video redzētās 

lietas bija viņu sarakstā, un kas vēl, viņuprāt, bez matemātikas ikdienā nebūtu iespējams. 



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

Skolotājs prezentē stāstu par 

pasaules valstīm, kurās dzīve bez 

matemātikas ir nopietna problēma. 

Prezentācija ir sagatavota par 

Malāviju, taču šī problēma ir 

aktuāla arī citās trešās pasaules 

valstīs.

2.slaids1.slaids

3.slaids 4.slaids



5.slaids 6.slaids



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

LELDE

UZDEVUMS SKOLĒNAM

Skolotājs sadala skolēnus 5 grupās. Katrai grupai tiek dots uzdevums izveidot vieglu un interesantu teksta 

uzdevumu, iesaistot ikdienišķas lietas - lapas, burkāni, milti, mākoņi un ūdens -, ko varētu atrisināt bērni 

Āfrikā. Kad uzdevums gatavs, grupas apmainās uzdevumiem un tos atrisina.

2.grupa

3.grupa

4.grupa

5.grupa

1.grupa



UZDEVUMS SKOLĒNAM

MANKALA UZDEVUMS SKOLĒNAM

Patiesībā jau matemātikas tradīcijas Āfrikā ir senas. Tieši tur radusies 

viena no vecākajām spēlēm pasaulē - Mankala. Visticamāk, ka tā ir 

cēlusies Etiopijā 6. vai 7.gs. m.ē.  Spēle ir plaši izplatīta visā Āfrikas 

teritorijā, kā arī Āzijā. Lai arī spēle ir ar senu vēsturi, tā joprojām tiek 

spēlēta visā pasaulē. Tai ir vairāk kā 300 nosaukumu (piem., mancala, 

kalaha, bantumi, oware) un spēles noteikumu. Kā arī spēles galdiņi ir 

atšķirīgi – no 4 bedrītēm divās rindās līdz 12 bedrītēm četrās rindās. 

Spēles galdiņi tika izgatavoti no koka, ar izgrebtām iedobītēm. Kā 

spēles kauliņi visbiežāk tika izmantoti akmens oļi vai pupas. Arheologi 

ir arī atraduši akmens plāksnes ar izcirstām iedobītēm. Tiek uzskatīts, 

ka mankala sākotnēji nav bijusi spēle, bet ir radusies kā uzskaites 

līdzeklis, lai veiktu matemātiskus aprēķinus. Tūkstošiem gadu mankala 

ir izmantota arī kā mācību līdzeklis Āfrikas skolās. 

No 1940. gada šī spēle Amerikā kļuva par vienu no populārākajām 

izklaidēm. Amerikā šo spēli pazīst ar nosaukumu Kalaha. 

 

Mankala ir arī sociāls instruments dažādu cilvēku grupu satuvināšanai - 

to spēlē 2 spēlētāji, bet skatītāji var sniegt padomus. Spēlējot tiek 

trenēta stratēģiskā domāšana, taktika, atmiņa, plānošana, skaitīšana, 

veiklība un matemātiskās prasmes. Spēles mērķis ir iegūt savā īpašumā 

vairāk akmentiņu nekā ir pretiniekam. 



UZDEVUMS SKOLĒNAM

MANKALA UZDEVUMS SKOLĒNAM

Lai skolēni varētu pamēģināt senāko matemātikas spēli Āfrikā, improvizētu spēles 

komplektu iespējams pagatavot pavisam vienkārši - nepieciešama kartona olu kaste, 

šķēres, līmlente un 72 saspraudes. Olu kaste tiek sagriezta divās daļās, no kurām līdzenā 

daļa vēl tiek sagriezta uz pusēm un pielīmēta galos. Soli pa solim, kā top Makala, var 

redzēt attēlos pa kreisi. Katrā iedobītē ieliek 6 saspraudes.

Abi spēlētāji spēles galdiņu novieto tā, lai viņiem priekšā būtu garākās malas. Spēles 

sākumā katram spēlētājam ir 36 akmentiņi, kurus vienādā skaitā sadala pa savām 

bedrītēm, kā redzams attēlā. Katram spēlētājam pieder lielā bedrīte labajā pusē (banka) 

un bedrīšu rinda spēlētājam tieši pretī. 

Spēlētājs, kuram ir gājiens, izvēlas jebkuru vienu bedrīti no savas puses. Izņem ārā visus 

akmentiņus no šīs bedrītes un pa vienam akmentiņam ieliek iekšā katrā nākamajā bedrītē 

pēc kārtas virzienā pa labi, ieliek savā bankā un pēc tam sadala pa pretinieka bedrītēm 

virzienā no labās puses uz kreiso, bet pretinieka banku izlaiž. No bankas akmentiņi netiek 

ņemti, tos krāj līdz spēles beigām. Ja akmentiņus sadalot, pēdējo akmentiņu ieliek savā 

bankā, spēlētājs veic otru gājienu. Ja pēdējo akmentiņu ieliek tukšā savas rindas bedrītē, 

šo akmentiņu pārliek savā bankā un paņemt sev akmentiņus no pretinieka bedrītes, kas 

atrodas tieši pretī tukšajai bedrītei. To pašu dara otrs spēlētājs. 

          Spēle beidzas, kad visas sešas bedrītes viena spēlētāja pusē ir tukšas, bet ir jāveic 

gājiens- tad šis spēlētājs paņem sev visus pretinieka akmentiņus. Uzvar spēlētājs, kurš 

savā bankā ir salasījis visvairāk akmentiņu. 

Noteikumi


