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Pavāgrāmata skolēniem sniedz zināšanas par 
dažādiem pārtikas produktiem, virtuves piederumiem 
un tehniku, kā arī paredz praktisku darbošanos - 
veikala apmeklējumu un ēdiena pagatavošanu. 



KRITĒRIJI 
Drošības 

noteikumi 

Psihiskie 
procesi 

Saskarsme Pašregulācija 
un patstāvība 

Pozitīvas 
emocijas un 
pašapziņa 



GRĀMATAS SATURS: 
 
 nepieciešamo produktu iepirkumu saraksts ar 

vizuālo atbalstu (piktogrammas) ; 
 darbam nepieciešamie virtuves piederumi; 
 fotoreceptes vieglajā valodā; 
 darba lapas – esošo zināšanu ar jauno iegūto 

zināšanu nostiprināšanai; 
 glosārijs – ilustrēta vārdnīca nepieciešamo 

virtuves piederumu izzināšanai un vārdu 
krājumu papildināšanai, paškontrolei. 
 









GRĀMATAS PAMATPRINCIPI 
 

Uzskatāmības princips 
grāmatā izmantoti alternatīvās komunikācijas 
simboli (saziņas palīglīdzekļi). 
  

 
 

http://thumbs.dreamstime.com/z/zu-hause-kochen-und-zubereitung-des-lebensmittels-clipart-68204210.jpg


Tikumiskās audzināšanas princips 
 

• grāmata saturiski 
veidota, ievērojot 
gadskārtu  tradīcijas 
un svētkus 
(Lieldienas, Latvijas 
Republikas dzimšanas 
diena u.c.).  
 

• tiek popularizēti 
Latvijā ražoti un 
audzēti produkti. 
 

 



Sistēmiskās pieejas princips 
grāmatā ietvertas astoņpadsmit receptes, kas 
īstenojamas laika posmā no septembra līdz maijam. 
Katrā menēsī paredzēti divi ēdieni -  pamatēdiens vai 
sāļās uzkodas un saldais ēdiens ( Ķirbis rudenī, tēja 
ziemā). 

 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://ww3.latvia.travel/ja/redirect/6363&psig=AFQjCNF97DDKTsPaJ72sc1M_JRGespHaNg&ust=1472148342654653�


Skolēnu pašregulācijas princips 

paredz skolēniem strādāt ar minimālu uzraudzību, 
kas nozīmē sava darba plānošanu un kvalitātes 
izvērtēšanu (kas sanāca, kas nesanāca). 

 



Skolēnu savstarpējās sadarbības un socializācijas 
princips 



STARPPRIEKŠMETU SAIKNE: 

lietojot šo grāmatu, skolēni apgūst lasīšanu un 
dažādus jēdzienus  



skolēni apgūst vienkāršas matemātiskas darbības 
(forma, krāsa, skaits, mērvienības) 

 

SAGRIEZ AR 
KOKA NAZĪTI! 
 
ŠĀDĀ FORMĀ! 



skolēni izzina procesus dabā  
 



papildina sevi radoši rokdarbos un vizuālā mākslā 
 



  
  DROŠĪBA UN BRĪDINĀJUMA ZĪMES 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsqdmU0dzMAhVCEpoKHayyCTUQjRwIBw&url=http://www.seton.de/D10304800/Symbol-Warnschilder-Warnung-vor-Schnittverletzungen.html&bvm=bv.122129774,d.bGs&psig=AFQjCNGOs3gq-zUFq8RtSKZp25CZHOdN6Q&ust=1463420717748333�


GRĀMATAS PRAKTISKAIS 
PIELIETOJUMS 

1. Darba plānošana 
 

 
 
 
 
2. Ceļš uz veikalu! 



3.Produktu iegāde 
 
Kur liksi produktus? 
 
 
 
 
Ko pirksim? 
 
 
Cik daudz pirksim? 

 
 



4. Maksāšana 
 
Kur un cik maksāsi? 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
                                                        Kur liksi iegādātos produktus? 



SAGATAVOJAMIES! 

Roku mazgāšana 
 
 
 
Pavāra darba aksesuāri 

 
 



DARBAM NEPIECIEŠAMS 
 
 



PAGATAVOJAM PĒC GRĀMATAS  
(SOLIS PA SOLIM) 



GATAVS! 



GALDA KLĀŠANA UN UZKOPŠANAS 
DARBI 



VEIKSMES STĀSTI 







MĀCĪTIES DZĪVOT KOPĀ 

SKOLA 

Mājas vide 
Dienas 
centri 

Skolēni 
Skolotāji 
Vecāki 

Kopienas 
vide 
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