SPĒLE “IEPAZĪSTI SAVUS
KLASESBIEDRUS –
INTERNETA LIETOTĀJUS”
KOMUNIKĀCIJU UN SADARBĪBAS
PRASMJU ATTĪSTĪŠANAI
Spēles gaita pa soļiem:

Uzdevums pēc spēles.
Skolotājs ar skolēniem
diskusijas veidā pārrunā:

• Skolēni sastājas aplī;
• Katram skolēnam tiek izdalīta

• Rezultātus – vai rezultāti sakrīt

spēles darba lapa un rakstāmais;

ar citu klases biedru rezultātiem?
Salīdziniet un izdariet secinājumus.

• Skolēni pēc skolotāja dotā “Starts”

• Pārrunājiet laukumos ietvertos

signāla uzrunā viens otru un

apgalvojumus – to nozīmi,

aizpilda darba lapas;

skaidrojot katru ar piemēriem.

• Katrā kvadrātā tukšās līnijas vietā

• Pārrunājiet kādus riskus ietver

jāieraksta tā skolēna vārds,

laukumos minētie apgalvojumi –

kurš atbilst kvadrātā minētajam

skolēni uzskaita riskus un sniedz

apgalvojumam;

padomus, kā no tiem izvairīties.

• Vārdus nedrīkst atkārtot – katrā

• Ja kāds no apgalvojumiem

laukā jābūt atšķirīgam skolēna

skolotājam vai atsevišķiem

vārdam;

skolēniem nav saprotams,

• Skolēns spēli ir pabeidzis, ja tā

lūdziet pārējos skolēnus to

darba lapā ir ierakstīti visu

skaidrot. Interneta aktivitātes ir

skolēnu vārdi, kuri piedalās

ļoti daudzveidīgas, tāpēc ne visi tās

spēlē.

pārzina.
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ATRODI UN IERAKSTI KATRĀ
LAUKĀ KĀDU, KURŠ ATBILST:
Mana mīļākā emocija
ir “smieties ar
asarām”

Man ir savs YouTube
kanāls, kurā publicēju
video

Esmu mēģinājis
Facebook Live

Man ir vairāk par
10 Snapchat “streaks”

Es māku montēt
video ar speciālu
programmu palīdzību

Es lietoju FB
Messenger

Es nelietoju
Snapchat

Es zinu, kam ziņot,
ja mani aizvaino
internetā

Man ir vairāk kā
viens Instagram
konts

Man ir tikai viens
sociālo tīklu konts

Man ir vairāk kā 1000
draugu/sekotāju kādā
no sociālajiem tīkliem

Es regulāri dalos ar
smieklīgām bildēm vai
video sociālajos tīklos

Es nekad nepublicēju
foto, ja tas var kādu
aizskart

Man nav Instagram
konts

Esmu Logan
Paul fans

Man nav
YouTube konts

Man ir atšķirīga
parole katram sociālā
tīkla kontam

Es aizraujos ar
pašbildēm un to
publicēšanu internetā

Esmu mēģinājis
Instagram Live

Es internetā
nekontaktējos ar
nepazīstamām
personām

Es parasti bildes
uzlaboju ar speciālu
aplikāciju palīdzību,
pirms publicēju
internetā

Es lietoju SnapMap

Esmu izveidojis savu
Spotify playlisti

Es dievinu interneta
“memes” un tās
izmantoju reālajā
dzīvē

Es katru dienu
publicēju bildes un
video savā sociālā
tīkla “story” sadaļā
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