
Aktīvās un dinamiskās pauzes.
Vienkārši kustību un stāju koriģējošu vingrinājumi.



Aktīvās pauzes ir īsas, strukturētas fiziskās aktivitātes, ko izmanto, lai
sadalītu garākus mācību periodus, kas pavadīti sēžot. Dinamiskās pauzes ir
2-3 minūšu aktīvās pauzes, kas tiek īstenotas mācību stundas laikā. Aktīvās
un dinamiskās pauzes uzlabo skolēnu koncentrēšanās spējas, neatstājot
negatīvu ietekmi uz mācību sniegumu, tāpēc tiek rekomendēts ikdienā tās
iekļaut, lai veicinātu labāku mācību satura apguvi un uzlabotu skolēnu stāju.



DINAMISKĀS PAUZES MĀCĪBU STUNDAS LAIKĀ
• Šīm pauzēm jābūt īsām un tās var notikt vairākas reizes dienā, piemēram, ja
skolēni mācību stundas laikā nespēj koncentrēties.

• Var notikt dažādas aktivitātes – spēles, vingrinājumu izpilde (lēcieni, pietupieni,
roku pacelšana utt.), dejošana.

• Tiek rekomendēts, ka arī skolotājs piedalās šajā aktivitātē, rādot pozitīvu
piemēru, tādā veidā mudinot skolēnus darboties visiem kopā.



Stājas paškontrole



Pareiza sēdēšana skolas solā
Svarīga ir arī skolēna darba vide: sēžot pie galda, potīšu, ceļu un
gūžu locītavām jāatrodas 90 grādu leņķī. Krēslam jābūt ar muguras
balstu, bet galdam – pietiekami augstam, lai rakstot nav jāsaliec
mugura, un pietiekami zemam, lai nebūtu jāuzrauj pleci.



…Mācību stunda.. 



Stāja
Par stāju sauc ierastu, nepiespiestu ķermeņa stāvokli, kad
cilvēks stāv nesasprindzinot muskulatūru. Stāja ir līdzsvara
stāvoklis starp ķermeņa muskuļu spēkiem un zemes
pievilkšanās spēku.



Aktīvās pauzes mācību stundās pasargās bērnus no 
stājas deformācijām.

Kā palīdzēt?

Veicināt kustību pirms un pēc mācību stundām! Piemēram, pirms sākas stunda, aicināt
visus 60 sekundes noturēties atvieglotā plankā – ar iztaisnotām rokām balstīties pret
jebkuru virsmu (krēslu, galdu, palodzi vai sienu) slīpā leņķī (jo mazāks leņķis, jo
grūtāk), noturot taisnu muguru un ievilktu, sasprindzinātu vēderu. Tāpat divas minūtes
pirms zvana var aicināt bērnus piecelties kājās un izstaipīt rokas, kājas un plecus, kas
saguruši pēc sēdēšanas mācību stundā.



Kad neko negribas darīt..

1.Vislabākajā stājā mēģinām salipināt kopā 
plaukstas un pirkstus : Jāspiež cieši, cik tik var.

2.Kura plauksta stiprāka? Sakrustojam pirkstus 
un velkam katru plaukstu uz savu pusi 
nezaudējot vislabāko stāju.

3.Mēs stiepjamies-mēs augam uz augšu, vēl 
augstāk.

4.Izveidojam piltuvi virs galvas un stiepjam 
katru roku pārmaiņus uz augšu.

5.Skanēsim.

Gari-skanēsim ,cik var.

SSSSS..ŠSSSSS..ZZZZZ..MMMMM



Skaitāmpanti

Dzenīts kala tiku, taku(galva kaļ lejā, augšā)

Pele mala piku, paku(apļot rokas atpakaļ)

Cūkas raka ciku, caku(puspietupienā soļot)

Tā tas bija to tev saku(rāda ar pirkstu)

Viens, divi, trīs- (tupties lejā)

Un Tu esi brīvs (lekt augšā)

No ķimenēm uz driģenēm (divi palēcieni pa kreisi)

No driģenēm uz dadžiem (divi palēcieni pa labi)

Ar trijiem, četriem lēcieniem (trīs lēcieni uz priekšu)

Lec sienāži un spradži (divi lēcieni atpakaļ)



Skaitāmpanti

Vējam nav kāju (pietupties, rokas ap ceļiem)

Vējam nav roku (slēpt rokas aiz muguras)

Bet vējš skrien ap māju (skrien ap sevi)

Un kokus loka (rokas augšā, noliecas pa labi, pa kreisi)

Nav vēdera vējam (noliecas uz priekšu, rokas pie vēdera)

Un galvas nav vējam (pastiepj plecus uz augšu)

Nav deguna vējam ( pieliek pirkstu pie deguna)

Un acu nav vējam (ar rokām aizklāj acis)

Bet es jūtu vēju (rokas sakrusto uz krūtīm)

Un tu jūti vēju (abas rokas stiepj uz priekšu)

Kā nu to vēju, lai uzzīmēju (aplis ar abām rokām uz augšu)



Metamais kauliņš

1.Izgatavo «Aktīvās pauzes metamo kauliņu»

• Izstaipies

• Lec uz vienas kājas

• Dari 10 pietupienus

• Apskauj sevi utt.

2.1Izmanto spēļu metamo kauliņu.

• Nepāra skaitlis- 10 pietupieni

• Pāra skaitlis-10 reizes liecies pa labi, pa kreisi

2.2 Izvēlies konkrētu kustību un veic tik reizes, cik
rāda kauliņš.

2.3.Uz katru skaitli izvēlies savu kustību, kurš
skaitlis ,to kustību daru noteikto skaitu.



Metamā kauliņa pagatavošana

«Aktīvās pauzes»

(uzvedība.lv)
Spēļu kauliņš



Dinamisko paužu video sērija » Laiks kustībai»
https://www.youtube.com/watch?v=ToXWJRQSPCo&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=LjNrYPzETs0

https://www.youtube.com/watch?v=ToXWJRQSPCo&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=LjNrYPzETs0


Dinamiskā pauze dažāda vecuma posmu skolēniem

https://www.youtube.com/watch?v=yT5HD_CG-qU

https://www.youtube.com/watch?v=yT5HD_CG-qU


Kā iesaistīt skolēnus?
Organizējot aktīvās un dinamiskās pauzes, katru dienu var lūgt aktivitāti vadīt kādam
citam skolēnam (var sastādīt grafiku, lai bērns zinātu, kurā dienā viņam būs jāvada
aktīvā pauze). Kad ir iziets pilns aplis un visi bērni ir vienreiz novadījuši aktīvo pauzi,
klase var balsot par savu mīļāko aktivitāti un mīļāko vadītāju.



Paradumi

Paradumi ir mērķtiecīgi iemācītas secīgas darbības,
kas ir nostiprinātas atkārtotu darbību rezultātā un
līdzīgās situācijās tiek veiktas automātiski.

Veidojoties pozitīvai pieredzei, paradumi kļūst par
ieradumiem.

Ieradumi balstīti vērtībās.

Lai paradumi kļūst par ieradumiem!

Dinamiskās pauzes mācību stundās ir mūsu ikdienas
ieradums! 


