
 

 
 

Labas manieres internetā 
 

Mācību projekta mērķis: nostiprināt bērnu izpratni par to, ka tāpat kā skolā, mājās 

un sabiedriskās vietās, arī internetā ir svarīgi būt pieklājīgam un cienīt citus.  

Skolēnu vecums: 1.-4.klase 
Mācību projekta ilgums: 2-3 h 

Nepieciešamie materiāli: printeris, digitālā fotokamera, tāfele, A4 lapas, 

rakstāmpiederumi 

Ievads 

Klases priekšā lūdziet iznākt 4 skolēnu pārus un katram no tiem tiek iedota situācija-

etīde.  

Situācija Nr .1. – Tu lūdz draugu aizdot Tev zīmuli. Draugs ar prieku aizdod, un Tu 

pasaki „paldies”. 

Situācija Nr.2. – Tu lūdz draugu aizdot Tev zīmuli. Draugs aizdod, bet ļoti dusmīgi, 

sakot, ka tas ir viņa zīmulis un nav nevienam jādod. 

Situācija Nr.3. – Tu lūdz draugu aizdot Tev zīmuli. Draugs sāk smieties un skaļi pasaka 

„Nē, nopērc pats!” 

Situācija Nr.4. – Tu lūdz draugu aizdot Tev zīmuli. Draugs nokliedzas „Ne prātā 

nenāk” un sāk stāstīt citiem par tevi, ka Tu viņu izmanto. 

Ar klasi pārrunājiet šādus jautājumus un dzirdētās atbildes pierakstiet uz tāfeles: 

 Kā izpaužas pieklājība un labas manieres?  

 Kā mēs jūtamies, kad citi pret mums izturas laipni? 

 Kā mēs jūtamies, kad kāds ir nepamatoti rupjš pret mums? 

Vai viss izrunātais attiecas tikai uz attiecībām klasē vai vēl arī citur ir jāievēro 

pieklājība? Kur pieklājība ir jāievēro? (atbildes saraksta uz tāfeles) 

Saruna par uzvedību internetā – kā internetā izpaužas rupjība vai pieklājība. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Galvenā daļa 

Nofotografējiet katru skolēnu, pieslēdziet kameru pie datora un izprintējiet 

fotoattēlus. 

Katram skolēnam izdaliet darba lapu “Labas manieres internetā”, un viņa izprintēto 

fotogrāfiju. Lūdziet skolēnus izgriezt fotoattēlu un pielīmēt to pie darba lapas. 

Skolēni pulksteņrādītāja virzienā mainās ar darba lapām un raksta tikai pozitīvus 

komentārus redzamajam cilvēkam.  

 

Noslēgums 

Kad lapa atgriežas pie skolēna, kura fotogrāfija ir uz tās, skolēns izvēlas pašu 

patīkamāko komentāru un nolasa to, kā arī pasaka „paldies” tā autoram. Saruna – kā 

internetā vēl var pateikt „paldies” – simboli, dāvaniņas, veltījuma dziesmiņas u.c. 



 

 
 

 

Darba lapa: Labas manieres internetā 
 

 

 

 


