Matemātikas nedēļa sākumskolā


no 24. līdz 28. aprīlim
Šajā mācību gadā Matemātikas nedēļu izdzīvojām caur dažādām spēlēm un rotaļām.
1. un 2.klašu skolēni izmēģināja roku dažādu matemātisko spēļu veikšanā datorikas stundās. Izrādās, ka
matemātika nemaz nav tik garlaicīga lieta, ja to var mācīties ar spēļu palīdzību.



4.e klase ar lielu interesi iesaistījās dažādu uzdevumu risināšanā. Viņiem bija arī īpaša skaitļu spēle, kuru
varēja spēlēt starpbrīžos. Viens no lielākajiem darbiem bija divu plakātu izgatavošana. Nācās izmantot
gan radošo domāšanu, gan aprēķināt tukšajām lapām laukumu un perimetru.



2. b klases skolēnu atsauksmes par matemātikas nedēļu: Man ļoti patika rēķināt uz sacensībām!
Interesanti bija veidot zīmējumu tikai no cipariem! Uzzināju, ka, lai, plastmasas maisiņi sadalītos, ir
vajadzīgs tik ilgs laiks! Man ļoti labi padevās zīmēt rūtiņās! Es varēju atrisināt tikai divus atjautības jeb
”zvaigznīšu” uzdevumus, pārējie man bija par grūtu! Bija jocīgi, ka latviešu valodas stundās
darbojāmies, runājām, lasījām par skaitļiem! Es priecājos, ka varēju piedalīties matemātikas olimpiādē.
Uzdevumi man nelikās grūti!



2.g klases rezumējums - Arī tas, kas sākotnēji šķiet neiespējams, ir iespējams. Tā skolēni teica par
uzdevumiem ar sērkociņiem.



3.e skolēnu izteikumi par matemātiku: Matemātika ir svarīga un ir jāprot rēķināt; Matemātika sastopama
ļoti daudzās profesijās; Matemātiskās spēles ir interesantākas nekā uzdevumi grāmatā.
Matemātikas nedēļā pievērsām uzmanību skaitļu pasaulei ikdienā. Secinājām, ka matemātika sastopama
ik uz soļa. Lai izdarītu daudzus darbus, ir jāzina matemātikas pamati. Ļoti patika spēlēt spēles un īpašu
ievērību izpelnījās ciparu pārvēršanās par filmu un spēļu tēliem.



Savukārt 4.a klase Matemātikas nedēļā aizrautīgi izspēlēja "dzīvos skaitļus" matemātikas stundās ,
sacentās "Kurš ātrāk?" galvas rēķinos. Latviešu valodas un sociālo zinību stundās piedalījās spēlēs un
rotaļās "Nesajaukšu!", "Septiņi vienu negaida".



3.a klase pēc Matemātikas nedēļas drosmīgi atzina : Ja nav jārisina grāmatas uzdevumi, tad matemātika
ir interesanta; Izrādās matemātika ir vairāk mums apkārt nekā es domāju. Tikpat daudz, cik gaiss;
Matemātika seko kā ēna.
Matemātikas nedēļa pagāja jautrā un interesantā gaisotnē. Ļoti bieži valdīja smiekli, bet reizēm jau kāds
dusmu “mākonis” arī pārlaidās pāri.



2.e klases atziņas : Man vislabāk patika pētīt Latviju skaitļos, šifrēt, matemātiskie zīmējumi no cipariem,
putnu veidošana no sloksnītēm. Bija jauki!



1.c klase atzina, ka starpbrīži ir daudz interesantāki, ja visi kopā var risināt dažādus matemātikas
uzdevumus, sacensties galvas rēķinos un labāk iepazīt pulksteni.



1.g klasei Matemātikas nedēļas laikā bija iespēja risināt dažādus netradicionālus uzdevumus. Tas bija
interesanti!



1.a klase šajā nedēļā tika pie savas naudas un mācījās pirkt un pārdot. Tā bija lieliska pieredze! Nu vairs
nebūs bailes iet uz veikalu un nākamgad Miķeļdienas tirgū varēs tirgoties bez bažām.



1.e klase matemātikas nedēļā pētīja Latvijas dižkoku garumu, mērīja, salīzināja koku stumbra
apkārtmēru skolas tritorijā. Skolēni grupās risināja praktiskus ''Cietā rieksta uzdevumus'', atjautības
uzdevumus. Izveidojām ģeometrisku figūru galda spēli ''Tangram'',zīmēja zīmējumus ar cipariem. Kopā
atklājām cik matemātika varbūt aizraujoša!
Skolēnu domas un secinājumus apkopoja klašu audzinātājas un mācību priekšmetu skolotājas

