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Kas ir lapbook?  

 speciāla mācību materiālu organizācijas forma, 

 aktivitātes pamatā ar bērniem (skolotājs ar skolēniem, vecāks ar bērnu) 

 pamatu veido skolotājs un papildina, uzlabo kopā ar bērniem un viņu vecākiem. 

 Šī darba rezultātā jums ir lielisks pētniecības projekts. 

 palīdz ātri un efektīvi apgūt jaunu informāciju un apvienot to, kas ir iemācīts izklaidējošā spēlē. 

 tematiskajām rokasgrāmatām ir gaišs dizains, skaidra struktūra un ideālā gadījumā tās ir 

paredzētas konkrētam bērnam ar zināšanu līmeni. 

Šādā grāmatā ir daudz kabatām un aploksnēm, kas satur vajadzīgos sistemātiskos materiālus (ieskaitot 

ilustratīvos) zināšanām par šo tēmu.. 

 

Kā pagatavot darba mapi  

 Lai to izdarītu, ir nepieciešami šādi materiāli: 

 kartons (kartona mape vai A3 formāta biezā papīra lapa, jo gatavas mapes de facto standarts 

visā pasaulē - A4 mape ir salocīta un A3 ir atvērta. Šis izmērs ir ideāls, lai bērns varētu strādāt ar 

to papīrs (balts, krāsains, iesaiņojuma papīrs ar dažādām krāsām un tekstūrām); 

 printeris un / vai pildspalva, zīmuļi, marķieri, krāsas; tradicionālie un figūras šķēres; līmi un / vai 

līmlenti; 

  skavotājs; 

 nepieciešamie dekoratīvie elementi. 



Kādus mērķus palīdz sasniegt  

 sistematizēt un nostiprināt skolēnu zināšanas par apgūstamo tematu, atkārtot iepriekš apgūto, 

 interesantā formā apgūt jaunas zināšanas un informāciju, 

 organizēt mācību procesu gan frontāli gan individuāli, gan grupās, 

 mācīties veikt konspektīvus pierakstus un pēc tam tos izmantot zināšanu aktualizēšanā, 

 palīdzēt skolēniem patstāvīgi veikt pierakstus, izkārtot informāciju un mācīties atcerēties 

apgūstamo vielu, 

 mācīties patstāvīgi iegūt informāciju un sistematizēt to, 

 darba mapes veidošana var kalpot kā projekta darba prezentācija vai tematiskas nedēļas 

noslēguma darbs, 

 māca plānot, jo lai izveidotu darba mapi, nepieciešams plāns, kas norādīs, kādu informāciju tajā 

ievietot. 

 

Informācijas izkārtojums 

Darba mapes informāciju izkārto uz dažāda izmēra, formas un krāsas papīra lapām, lapiņām, ievieto 

dažādu formu aploksnēs, kabatās, piezīmjblokos, mini grāmatās, harmonikas grāmatās, rotējošos apļos 

utt. 

Informācija var tikt apkopota atgādnēs, īsos konspektos, didaktiskajās rotaļas, diagrammās, tabulās u.c. 

Par darba mapju veidošanu un to elementiem informāciju var atrast 

active-mama.com/lepbuk-kak-novejshij-sposob-sistematizacii-znanij.html 

www.maam.ru/obrazovanie/lepbuki 

https://www.thehomeschoolmom.com/homeschool-help/lapbooks/ 

http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php 

https://www.pinterest.com/pin/483785184953546536/ 

https://www.youtube.com/watch?v=w56ZOavLohw 

anglijskij-dlja-detej.ru › Темы › Лэпбуки 

https://pravzhizn.ru/pravme/2015-05-19-kak-sdelat-lepbuk.html 

http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php
https://www.pinterest.com/pin/483785184953546536/
https://www.youtube.com/watch?v=w56ZOavLohw


Kā piemērs darba mape 

LIETVĀRDS 

IZVEIDO savu atgādņu mapi par lietvārdu! 

Mapes veidošanā izmanto mācību grāmatā esošos likumus. Mapi veido atbilstoši skolotāja 

norādījumiem. 

1.Darbam tev būs nepieciešama A3 formāta lapa, kura jāsaloka ievērojot proporcijas 1:2 :1 

 

(1.-4.attēls) 

2. Uz salocītās lapas uzraksti mapes nosaukumu “Lietvārds” un savu vārdu un uzvārdu. 

 

(5.attēls) 

3. Atver mapi, ieraksti atvērumā informāciju par lietvārdu. 

3.1. 



 

3.2. 

Kreisās puses malā uz lapiņām uzraksti piemērus sugas vārdiem, kas nosauc dzīvas būtnes, priekšmetus, 

vielas, dabas parādības, dzīves parādības u.t.t. 

 

3.3. 

Labās puses malā uz lapiņām uzraksti piemērus īpašvārdiem- cilvēka vārdi, uzvārdi, dzīvnieku vārdi, 

apdzīvotu vietu nosaukumi, ģeogrāfiskie nosaukumi, svētki un svinamās dienas, grāmatu un filmu 

nosaukumi, preses izdevumi, iestāžu nosaukumi. 



 

3.4. 

Atvēruma vidū, zem definīcijas uzraksti virsrakstu DZIMTE. zem uzraksta pielīmē 3 aploksnītes ar 

uzrakstiem  VĪRIEŠU, SIEVIEŠU, KOPDZIMTES VĀRDI.  Uz aploksnītēm uzraksti arī atbilstošās nominatīva 

galotnes. Katrā no aploksnītēm atbilstoši uzrakstiem ievieto lapiņas ar lietvārdu piemēriem. Katrai 

galotnei 3 piemērus + 2 cilvēku vārdi ar atbilstošām galotnēm. 

 

3.5. 

Atvēruma vidū, uzraksti virsrakstu SKAITLIS, garenas 4 lapiņas saloki vēdeklī. Uz tām uzraksti 

VIENSKAITLIS, DAUDZSKAITLIS, VIENSKAITLINIEKI, DAUDZSKAITLINIEKI. Uz lapiņām VIENSKAITLIS, 



DAUDZSKAITLIS paralēli raksti vārdus vienskaitlī un daudzskaitlī (piem. māja  mājas; 

katls   katli  u.t.t).  Uz  lapiņām VIENSKAITLINIEKI, DAUDZSKAITLINIEKI raksti atbilstošus piemērus. 

 

3.6. 

Pievieno darba mapei papildus lapu. Pielīmē A4 zīmēšanas lapu vidus atvērumam tā, lai varētu izlasīt 

uzrakstu LIETVĀRDS un definīciju. Lapu līmē tā, lai atlokot to uz leju, būtu redzams viss iepriekš izdarītais, 

bet uzlokot to uz augšu būtu redzama balta lapa. Uz papildlapas uzlīmē aploksni. Uz aploksnes uzraksti 

LIETVĀRDU LOCĪŠANA un definīciju. 

  

(6.attēls) 

Aploksnē ievieto lapiņas, uz kurām ir uzrakstīti locījumu apzīmējumi, locījumu nosaukumi un jautājumi 

(piem. N   nominatīvs   kas?). Ar lapiņām var spēlēt didaktiskās spēles 

 Saliec locījumus ar atbilstošiem jautājumiem un apzīmējumiem; 

 Atmiņas spēli, jāsalasa atbilstošs locījums, apzīmējums un jautājums. 

  



 

(7.attēls) 

 

 

 


