
Materiālu kopas mērķis ir pilnveidot pirmsskolas bērnu un 
sākumskolas skolēnu izpratni un zināšanas par interneta 
vidi, tās radītajiem riskiem, drošu uzvedību interneta 
vidē, kā arī mudinātu domāt par jēgpilnu un samērīgu 
tehnoloģiju lietošanu ikdienā. Piedāvātie materiāli ir 
izmantojami, kā atsevišķi elementi vai kā materiālu kopa, 
lai izvērstu tematu vienas vai vairāku integrētu nodarbību, 
stundu ietvaros. Materiāli palīdz sniegt zināšanas, 
pilnveidot bērna izpratni, rosināt interesi, vēlmi diskutēt 
un apspriest dažādas situācijas. 

KĀPĒC IR SVARĪGI ŠO MĀCĪT BĒRNIEM?
Lai gan ir noteikts, ka sociālajos tīklos bērni var 
reģistrēties tikai no 13 gadu vecuma (noderīgi – https://
drossinternets.lv/lv/materials/download/socialo-tiklu-
drosibas-celvedis), Drossinternets.lv novērojumi rāda, ka 
vairums Latvijas bērnu savu pirmo sociālo tīklu profilu 
izveido pirms atļautā 13 gadu vecuma, arī “Samsung skola 
nākotnei” aptauja liecina, ka 21% bērnu sociālajos tīklos 
piereģistrējas jau 8 gadu vecumā. Šādas rīcības dēļ notiek 
saziņa ar nepazīstamām personām, tiek publicēta privāta 
informācija, bērns iepazīstas ar viņam kaitīgu saturu, tiek 
izplatītas viltus ziņas un ķēdes vēstules, ir izsmiešanas, 
slēgto grupu, atkarības u.c. problēmas. 

Lai samazinātu minētos riskus, ir jāmaina sabiedrības 
attieksme pret viedierīču lietošanu (jāsāk ar vecāku 
pozitīvo piemēru!), kā arī jāsagatavo bērns saziņai un 

jēgpilnai rīcībai digitālajā vidē – jāattīsta un jāpilnveido 
medijpratība un digitālā pratība. 

Lietpratībā balstītas izglītības saturā (“Skola 2030”) 
pirmsskolā un sākumskolā medijpratība un digitālā pratība 
ir ietverta kā caurvija, integrējot to ikvienā mācību jomā. 

“Digitālās prasmes ir prasmes, kas palīdz efektīvi, gudri 
un atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas. Skolēns atbildīgi 
izmanto digitālās tehnoloģijas ikdienā, lai zināšanas 
iegūtu, izmantotu un radītu, kā arī risinātu uzdevumus un 
problēmas, koplietotu un izmantotu savu un citu radītu 
saturu, prasmīgi pārvalda savu digitālo identitāti, efektīvi 
un droši komunicē un sadarbojas ar citiem digitālajā vidē; 
kritiski un konstruktīvi izvērtē tehnoloģiju un mediju lomu 
sabiedrībā. 

Pirmsskolā ir būtiski mācīties izšķirt virtuālo pasauli no 
reālās, saprast digitālo tehnoloģiju lomu, mācīties ievērot 
digitālo ierīču lietošanas nosacījumus. Pirmsskolā ir 
būtiski dažādās tehnoloģijas izmantot jēgpilni, papildinot 
mācīšanas un mācīšanās iespējas.” (www.skola2030.lv)

Atslēgas vārdi – efektīvi, gudri, atbildīgi, droši, kritiski, 
jēgpilni. Tieši šādas domāšanas un rīcības pilnveidei mājās 
vai mācību procesā noderēs materiālu kopa “Aitu dzīve”. 

Tikai ar vecāku un pedagogu mērķtiecīgu darbu var panākt 
bērnu un skolēnu drošu un pārdomātu rīcību digitālajā 
vidē. Veiksmi šajā ceļā!

“Aitu
Animācijas filmiņas “Aitu dzīve”  

izveidojis Slovākijas Drošāka interneta 
centrs, nu tās adaptētas, papildinātas ar radošiem 

uzdevumiem un pieejamas izmantošanai latviešu valodā.

“Aitu dzīve” materiālu kopa paredzēta 6-11 gadus veciem 
bērniem, darbojoties kopā ar vecākiem vai pedagogiem. 

“Aitu dzīve” stāsta par dzīvi kādā lauku sētā, kurā, 
tieši tāpat kā pie mums, strauji attīstās tehnoloģijas, 

kas ne vienmēr rada tikai pozitīvus efektus.

MATERIĀLU KOPĀ  
(ZEMĀK TABULĀ) ATRADĪSIET:

13 animācijas filmiņas
13 darba lapas (pēc filmiņu noskatīšanās)

11 komiksus
5 krāsojamās lapas.

ANIMĀCIJAS FILMIŅU SĒRIJAS 
APSKATA ŠĀDAS TĒMAS: 

Atkarība no interneta un tehnoloģijām
Drošība internetā
Interneta etiķete

Virtuālā un reālā dzīve
Kritiskā domāšana

Vērtības

https://drossinternets.lv/lv/materials/download/socialo-tiklu-drosibas-celvedis
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/socialo-tiklu-drosibas-celvedis
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/socialo-tiklu-drosibas-celvedis
http://www.skola2030.lv


ATKARĪBA NO INTERNETA UN TEHNOLOĢIJĀM

APMĀTĪBA
Kontrolē laiku, ko pavadi 
internetā vai lietojot 
tehnoloģijas! Nekļūsti atkarīgs!

Animācijas filmiņa “Apmātība”
Darba lapa

DROŠĪBA INTERNETĀ

VAJĀŠANA
Ja kāds tev sūta biedējošas 
ziņas vai draud, izstāsti to 
pieaugušajiem, kam uzticies!

Animācijas filmiņa “Vajāšana”
Darba lapa
Komikss
Krāsojamā lapa

BEZ KAŽOCIŅA
Nesūti un nepublicē fotogrāfijas, 
kur esi redzams peldkostīmā, 
apakšveļā vai ar atkailinātām 
ķermeņa daļām!

Animācijas filmiņa “Bez kažociņa”
Darba lapa
Komikss
Krāsojamā lapa

NETICI SVEŠINIEKAM!
Internetā ar tevi var sarakstīties 
kāds cits, nevis tas, par ko viņš 
izliekas.

Animācijas filmiņa “Netici 
svešiniekam!”
Darba lapa
Komikss

IZSMIEŠANA
Padomā, pirms ļauj citiem sevi 
fotografēt vai filmēt. Ja tevi 
fotografē vai filmē bez tavas 
piekrišanas, informē par to 
vecākus vai pieaugušos, kam 
uzticies.

Animācijas filmiņa “Izsmiešana”
Darba lapa
Komikss
Krāsojamā lapa

https://www.youtube.com/watch?v=8KhVgrdKW3M
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/Apmatiba_darba_lapa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4EloQGk64fg
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/Vajasana_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/Vajasana_komikss.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/Krasojama_Vajasana.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nv-UxTBRtuA
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/BezKazocina_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/BezKazocina_komikss.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/Krasojama_BezKazocina.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OOE38auoppI
https://www.youtube.com/watch?v=OOE38auoppI
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/NeticiSvesiniekam_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/NeticiSvesiniekam_komikss.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OCUsXEynhF8
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/Izsmiesana_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/Izsmiesana_komikss.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/Krasojama_Izsmiesana.pdf


SLEPENAIS DRAUGS
Uzmanies, ja kāds lūdz slēpt to, 
ka jūs sarakstāties vai runājat 
internetā, sola dāvanas vai 
aicina tikties.

Animācijas filmiņa “Slepenais draugs”
Darba lapa
Komikss
Krāsojamā lapa

NEPĻĀPĀ LIEKU
Izvērtē ar kādu informāciju 
dalies internetā. Nedalies ar 
privātu informāciju, ko kāds var 
izmantot ļaunprātīgi.

Animācijas filmiņa “Nepļāpā lieku”
Darba lapa
Komikss

INTERNETA ETIĶETE

MOBILĀ TELEFONA VERGS
Ievēro pieklājību publiskā 
vietā, lietojot mobilo telefonu. 
Neraksti citiem naktī, izvērtē, 
vai lieki netērē citu laiku, rakstot 
mazsvarīgas ziņas.

Animācijas filmiņa “Mobilā telefona 
vergs”
Darba lapa

NESMEJIES PAR CITIEM!
Nesmejies un nedalies ar video, 
kurā kāds tiek pazemots. Pat, 
ja no malas izskatās smieklīgi, 
padomā, kā jūtas tas, kuram 
dara pāri.

Animācijas filmiņa “Nesmejies par 
citiem!”
Darba lapa
Komikss

VIRTUĀLĀ UN REĀLĀ DZĪVE

ATDARINĀŠANA
Neatdarini visu, ko redzi 
internetā, televīzijā vai kino!

Animācijas filmiņa “Atdarināšana”
Darba lapa
Komikss

https://www.youtube.com/watch?v=jokKXV5BE5Q
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/SlepenaisDraugs_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/SlepenaisDraugs_komikss.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/Krasojama_SlepenaisDraugs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EYZ4WnDKK1s
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/NeplapaLieku_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/NeplapaLieku_komikss.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5tB6tzWkh6c
https://www.youtube.com/watch?v=5tB6tzWkh6c
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/MobilaTelefonaVergs_darba_lapa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IQCFTSL25SM
https://www.youtube.com/watch?v=IQCFTSL25SM
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/NesmejiesParCitiem_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/NesmejiesParCitiem_komikss.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HT06FiOBy2c
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/Atdarinasana_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/Atdarinasana_komikss.pdf


TŪKSTOTIS DRAUGU
Draugi virtuālajā vidē un reālajā 
dzīvē atšķiras. Draugu skaits 
internetā nav svarīgs, svarīgi ir 
tavi īstie draugi.

Animācijas filmiņa “Tūkstotis draugu”
Darba lapa
Komikss

KRITISKĀ DOMĀŠANA

LĒTTICĪBA
Ne viss, kas rakstīts internetā, 
ir patiesība. Salīdzini un izvērtē 
informāciju, pirms tai notici vai 
dalies ar to.

Animācijas filmiņa “Lētticība”
Darba lapa
Komikss
Krāsojamā lapa

VĒRTĪBAS

NEŠĶIRO DRAUGUS!
Nešķiro draugus pēc mantām, 
kas tiem pieder!

Animācijas filmiņa “Nešķiro draugus!”
Darba lapa
Komikss

https://www.youtube.com/watch?v=_aSoNZH5SHU
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/TukstotisDraugu_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/TukstotisDraugu_komikss.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fCys9HYP9Jo
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/Letticiba_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/Letticiba_komikss.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu%20dz%C4%ABve/files/Krasojama_Letticiba.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_5eLq2euI18
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/NeskiroDraugus_darba_lapa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/Aitu dzīve/files/NeskiroDraugus_komikss.pdf

