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Mobilās tehnoloģijas stundām:

• portatīvie datori

• tīmekļdatori (netbook, Chromebook, utt.)

• planšetes (Android, iOS, Windows)

• Viedtālruņi (Android, iOS, Windows)

Skārienekrāni

Balss asistenti



Tiešsaistes tāfele Twiddla

Apraksts - http://fs-it.blogspot.com/2012/09/frontalie-demostrejumi-ar-

twiddla.html

Vai lietojat frontālos demostrējumus  datortīklā? 

Kādos gadījumos?

•Klasē nav projektora

•Skolēni (kursanti) neatrodas konkrētajā telpā

•Var piekļūt internetam ar portatīvo datoru, planšetdatoru, 

viedtālruni vai kādu citu mobilo ierīci

Risinājums - lietot konferenču un sadarbības rīkus! 

Piemēram - ar tiešsaistes servisu Twiddla.com. 

http://fs-it.blogspot.com/2012/09/frontalie-demostrejumi-ar-twiddla.html
http://twiddla.com/


Tiešsaistes tāfele Twiddla



Tiešsaistes tāfele Twiddla

● prezentāciju un sadarbības režīms;

● tiešsaistes demonstrācijas (projektora režīms);

● darbs bezpapīra tehnoloģiju variantā:

o katram sava tāfele (ar savu ID), skolot. -

saites); 

o iespēja strādāt uz planšetes ekrāna kā uz 

papīra (raksta, saglabā, nokopē rakstīto, 

nosūta skolotājam vai skolotājs pieslēdzas 

un pats saglabā, nokopējot no sava datora)

Jānis - tāfele1 (saite uz Jāņa tāfeli)

Ieva - tāfele2 (saite uz Ievas tāfeli)



Tiešsaistes tāfele Twiddla

Apraksts - http://fs-it.blogspot.com/2012/09/frontalie-demostrejumi-ar-

twiddla.html

Vai lietojat frontālos demostrējumus  datortīklā? 

Kādos gadījumos?

•Klasē nav projektora

•Skolēni (kursanti) neatrodas konkrētajā telpā

•Var piekļūt internetam ar portatīvo datoru, planšetdatoru, 

viedtālruni vai kādu citu mobilo ierīci

Risinājums - lietot konferenču un sadarbības rīkus! 

Piemēram - ar tiešsaistes servisu Twiddla.com. 

http://fs-it.blogspot.com/2012/09/frontalie-demostrejumi-ar-twiddla.html
http://twiddla.com/


Tiešsaistes tāfele Twiddla - piemērs; 1600580

http://www.twiddla.com/1600580


Nearpod - interaktīvām stundām!

http://html.nearpod.com

Darbības:

● Izveido kontu (ar Google vai Facebook) Nearpod.com!

● Izveido mācību materiālu stundai (piem, no prezentācijas vai

pdf dokumenta)!

● Publicē un atver prezentāciju!

● Izvēlies More => Live Session (tiešsaistes sesija)!

● Demonstrē materiālu!

Darbības Android ierīcē:

● Instalē Nearpod aplikāciju Android mobilajā ierīcē (planšetē, 

viedtālrunī)!

● Palaiž Nearpod aplikāciju (Teacher vai Student)!

● Skolotājs atver materiālu, palaiž sesiju un koplieto PIN!

● Skolēns ievada skolotāja norādīto PIN (to var koplietot

dažādi - mēdijos vai nodiktēt)!

● Apstiprina prasīto un vēro prezentāciju!

http://html.nearpod.com
http://html.nearpod.com


Nearpod - pierakstīšanās!

http://html.nearpod.com

http://html.nearpod.com


Nearpod - sākuma izvēlne!

http://html.nearpod.com

http://html.nearpod.com


Nearpod - bibliotēka!

http://html.nearpod.com

Izveidot jaunu 

materiālu!

http://html.nearpod.com


Nearpod - PIN tiešsaistes sesijām!

http://html.nearpod.com

Share => PIN

http://html.nearpod.com


Nearpod - jauna prezentācija tīmekļa vietnē!

http://html.nearpod.com

Tiešsaistes 

sesija!

Jauna 

prezentācija!

http://html.nearpod.com


Nearpod - jaunas prezentācijas veidošana!

http://html.nearpod.com

http://html.nearpod.com


Nearpod - materiālu pievienošana!

http://html.nearpod.com

Var ievietot (arī ar ievikšanu):

● prezentācijas;

● slaidrādes;

● pdf dokumentus;

● attēlus;

● skaņu un video;

● Twitter saturu

http://html.nearpod.com


Nearpod - satura (Content) pievienošana!

http://html.nearpod.com

Vienkārši ievelc 

datnes no savas 

lokālās mapes!

CTRL+

http://html.nearpod.com


Nearpod - Activity!

http://html.nearpod.com

Interaktivitātes prezentācijās:

● jautājumi ar attēliem;

● balsošanu (piem, viedokļa vai priekšzināšanu 

noskaidrošanai);

● testus;

● zīmējumus!

http://html.nearpod.com


Nearpod - Activity!

http://html.nearpod.com

Interaktivitātes prezentācijās:

● jautājumi ar attēliem

http://html.nearpod.com


Nearpod - Activity!

http://html.nearpod.com

Interaktivitātes prezentācijās:

● balsošana (piem, viedokļa vai priekšzināšanu 

noskaidrošanai) - apkopojums tūlītējs!

http://html.nearpod.com


Nearpod - Activity!

http://html.nearpod.com

Interaktivitātes prezentācijās:

● testi

http://html.nearpod.com


Nearpod - Activity!

http://html.nearpod.com

Interaktivitātes prezentācijās:

● zīmējumi - var uzdot uzdevumu papildināt zīmējumu;

● visi zīmējumi automātiski tiek apkopoti skolotāja 

prezentācijā!

http://html.nearpod.com


Word It Out; http://worditout.com/

http://worditout.com/


krustvārdu mīklas? Te tās ir -
Crossword Puzzle GamesCrossword

http://www.armoredpenguin.com/crossword/

http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.html
http://www.armoredpenguin.com/crossword/
http://www.armoredpenguin.com/crossword/


ExamTime pielietojumi mācību 

materiālu izveidei



Materiālu izveides izvēlne

Domu karte

Tests

Kartiņas (apsviežamas)

Prezentācijas slaidi

Piezīmes

Izveidot priekšmetu

Pievienot draugu (partneri)



www.examtime.com

Teicamas 

iespējas, bet 

nopietnam 

darbam nu jau ir 

jāmaksā!

www.examtime.com


Testi (Quiz)

Domu karte

Tests

Kartiņas (apsviežamas)

Piezīmes
Koplietot

Testa 

nosaukums

Iestatnes

1 pareizā 

atbilde
Vairākas  

derīgās atbildes

Jā/Nē tipa  

jautājums



Testi (Quiz) - 1 atbildes jautājums

Jautājums

Norāda korekto 

atbildi

Pievienot citu 

atbildes variantu!

Saglabāt jautājumu!



Testi (Quiz) - vairāku atbilžu jautājumi

Jautājums

Norāda korektās 

atbildes

Neaizmirstiet 

saglabāt jautājumu!

Pievienot citu 

atbildes variantu!



Testi (Quiz) - Jā/Nē tipa jautājumi

Jautājums

Norāda korekto 

atbildi

Neaizmirstiet 

saglabāt jautājumu!



Kartiņas (FlashCard)- piemēri

Kartiņas augšpuse -

teksts vai attēls!

Kartiņas apšpuse 

- teksts vai attēls!

Pievienot kartiņu 

pakai!

Koplietot! Priekšskatīt!

http://fs-informatika.blogspot.com/2014/03/neliels-testins-par-datorvirusiem.html


Prezentācijas slaidi

Pievienot kartiņu 

pakai!

Pievienot jaunu 

slaidu!

GoCongr

Rīkjosla darbam!

Slaida izklājuma 

izvēle!

Sākums



Prezentācijas slaidi

Attēli slaidā!
Teksts slaidā!

Slaidi

Rīkjosla 

darbam!

Darbības ar 

slaidu!



Prezentācijas slaidi

Ievietot no 

mēdijiem!

Slaidi

Youtube

Vimeo
SlideShare

Soundcloud



Prezentācijas slaidi

Ievietotais video 

no Youtube!

Slaidi

Rīkjosla Teksta rīki



Prezentācijas slaidi

Papildu 

iespējas!

Darbības ar 

prezentāciju

Koplietot!

Slaidu 

pārslēgšana



Prezentācijas slaidi

Iegultais (embed) 

kods rāmim!

Koplietošanas 

saite

Koplietot!

Izplatīt 

sociālajos tīklos

Iegultais (embed) 

kods logam!



Piezīmes (Notes)

Video no Youtube!

Ievietot 

mēdiju!

Ievietot 

attēlu!

Teksta bloks - var 

rakstīt, ielīmēt, t.sk. 

arī hipersaites!



Piezīmes (Notes)

Video no 

Youtube!

Ievietot 

materiālus!

Attēli, u.c.!

Teksta bloks - var 

rakstīt, ielīmēt, t.sk. 

arī hipersaites!



Piezīmes (Notes)

Pievienotais 

materiāls!

Materiāla 

veida izvēle!

No bibliotēkas!



Piezīmes (Notes)

Rediģēt!



Piezīmes (Notes)

Youtube

Vimeo

SlideShare

SoundCloud

Audioboo

Ielīmēt mēdija 

adresi!



Domu kartes  (Mindmaps)

Ieklikšķini, lai 

rediģētu!

Mērogs

Stiep aiz + zīmes 

jauna zara izvedei!

Krāsas 

izvēle

Pievieno Note!

Txt - T

Saspraude -

pielikumi!



Domu kartes  (Mindmaps) 

Ievietot attēlu!

Node - atzars 

(Atslēgvārds)

Pievienotais 

attēls
Pielikums



Domu kartes  (Mindmaps) 
- https://www.examtime.com/p/699742-Digit-lais-materi-ls-mind_maps

https://www.examtime.com/p/699742-Digit-lais-materi-ls-mind_maps


Grupas (Groups), klases



Koplietošana un iegulšana (Share/Embed) 

Izplati sociālajos 

tīklos!



Balsošana



Flisti.com - balsošana tiešsaistē, lēti un ērti!

http://flisti.com/p/1kls

http://flisti.com
http://flisti.com/p/1kls


Testi tiešsaistē; Polldaddy

http://fs-it.blogspot.com/2010/01/tiessaistes-testu-servisi.html
http://polldaddy.com/


PollEverywhere - balsošana jebkur (SMS);

http://www.polleverywhere.com/


Tiešsaistes sienas



Linoit.com

• http://linoit.com/users/latste/canvases/E-prasmes -
var izmantot ļoti daudzveidīgi

Foto

Video

Datnes (faili)

http://linoit.com/users/latste/canvases/E-prasmes


Linoit.com - piemērs

http://linoit.com/users/latste/canvases/Android

http://linoit.com/users/latste/canvases/Android
http://linoit.com/users/latste/canvases/Android


Padlet.com - piemērs

http://padlet.com/wall/8s2rfwtwopo0

http://padlet.com/wall/8s2rfwtwopo0
http://padlet.com/wall/8s2rfwtwopo0


Padlet.com - piemērs

http://padlet.com/wall/8s2rfwtwopo0

http://padlet.com/wall/8s2rfwtwopo0
http://padlet.com/wall/8s2rfwtwopo0


Padlet.com - teicams sadarbības rīks!

Sienas kods

Tīmekļa adreses, 

pielikumi

Pievienot lapiņu -

dubultklikšķis! Iestatnes

Rediģēt -

zīmulis!

http://padlet.com/wall/yerrhjq62q01


Padlet.com siena savā blogā



Padlet siena savā blogā

Padlet (padlet.com) sienu blogā ievietp sekojoši:
• Padlet izvēlas opciju Share/Export;
• nokopē kodu sienas iegulšanai - no Embed loga;
• kursoru novieto nepieciešamajā vietā rakstā;
• raksta pievienošanas logā rīkjoslā uzklikšķina Source -

aktivizē HTML koda režīmu;
• ielīmē kodu (CTRL + V vai Paste);
• koriģē sienas platumu (Width) un augstumu (Height) 

iegulšanas kodā;
• pāriet uz parasto skatu - klikšķis uz Source (tā izslēdzas);
• apskata rezultātu;
• ja nepieciešams veic korekcijas!

http://padlet.com/


Primarywall.com - siena mazajiem

Izveidot jaunu!



Primarywall.com - siena mazajiem

Sienas kods!



Aplikācijas no Google Play

un Samsun Apps

● Izglītībā noderīgas Android ierīces un aplikācijas

● http://bestappsforandroid.blogspot.com/ - ieskaties!

● Kaspars Misiņš - aplikācijas Android

● Vilhelms Meisters - aplikācijas mobilajām ierīcēm

● Karsta Dzelzs Laika  Terminālis par Android aplikācijām 

- saite

● Kristaps Skutelis - kursors.lv

● Boot.lv - Android aplikācijas

● android.tunt.lv - aplikāciju saraksti ar komentāriem

http://apps.samsung.com/venus/main/getMain.as?COUNTRY_CODE=LVA
http://apps.samsung.com/venus/main/getMain.as?COUNTRY_CODE=LVA
http://fs-it.blogspot.com/2013/03/izglitiba-noderigas-android-ierices-un.html
http://bestappsforandroid.blogspot.com/
http://kasparsmisins.lv/category/aplikacijas/android-aplikacijas/
http://meisters.lv/?tag=aplikacijas
http://blackhalt.blogspot.com/2012/11/interesantas-android-aplikacijas-1.html
http://www.kursors.lv/
http://www.boot.lv/forums/index.php?/topic/132820-noderigas-aplikacijas-android/
http://android.tunt.lv/zoom-disc.php?mainid=1213


Biroja aplikācijas

Ieteicamākās (gaumes jautājums):

● Kingsoft Office - saite, manā vērtējumā - labākais;

● Polaris Office - saite, labs un ērts komplekts;

● Google dokumenti (saite) un izklājlapas (saite);

● MS Office - saite, droši vien labs MS Office failiem;

● AndrOpen Office - saite, prakstiski pilns OpenOffice, bet 

nav ērta darbošanās ar skārienekrānu;

● CloudOn (with MS Office, jāreģistrējas) - saite;

● HancomOffice Hanword (€13,94) - saite vai te, bet sīkāk 

ir šeit - saite. Super, bet žēl, ka maz pieejams!

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infraware.office.link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andropenoffice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudon.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hancom.office.hwp.playstore
http://www.appbrain.com/app/hancomoffice-hanword/com.hancom.office.hwp.playstore
http://www.hancom.com/en/product/office_android.jsp


Android lietotnes



Biroja aplikācijas

Ieteicamākās (gaumes jautājums):

● Kingsoft Office - saite, manā vērtējumā - labākais;

● Polaris Office - saite, labs un ērts komplekts;

● Google dokumenti (saite) un izklājlapas (saite);

● MS Office - saite, droši vien labs MS Office failiem;

● AndrOpen Office - saite, prakstiski pilns OpenOffice, bet 

nav ērta darbošanās ar skārienekrānu;

● CloudOn (with MS Office, jāreģistrējas) - saite;

● HancomOffice Hanword (€13,94) - saite vai te, bet sīkāk 

ir šeit - saite. Super, bet žēl, ka maz pieejams!

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infraware.office.link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andropenoffice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudon.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hancom.office.hwp.playstore
http://www.appbrain.com/app/hancomoffice-hanword/com.hancom.office.hwp.playstore
http://www.hancom.com/en/product/office_android.jsp


Biroja aplikācijas – OfficeSuite  - saite

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.office&hl=en


Biroja aplikācijas – WPS Office - saite

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=en


Biroja aplikācijas – MS Office - saite

https://play.google.com/store/search?q=Microsoft Office&c=apps&hl=en


Biroja aplikācijas - Polaris Office - saite

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infraware.office.link


Biroja aplikācijas 
Google dokumenti (saite) un izklājlapas (saite)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets


Biroja aplikācijas 
AndrOpen Office - saite, prakstiski pilns OpenOffice, bet nav

ērta darbošanās ar skārienekrānu;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andropenoffice


Tilde Translator (free) - saite;

Tilde tulkošanas rīks - ko ar to darīt laikam jau zināsim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tilde.translator&feature=search_result


www.hugo.lv

http://www.hugo.lv/


KhAndroid - saite

Khan Academy milzu videobibliotēka ir zināma? KhAndroid ir aplikācija darbam ar

Khan Academy bibliotēku. Tīmekļa vietne ar līdzīgu ideoloģiju ir arī Latvijā -

Macibuvideo.lv!

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.videos&feature=search_result
https://www.khanacademy.org/
http://macibuvideo.lv/


Android ierīces skolā: kameras, 

mikrofona u.c. pielietojumi



Skolotājiem - kameras lietošana

• Vienkārši fotografē vai filmē visu, ko vien vēlies!

• Grupās - kāds no grupas dalībniekiem fiksē grupas darbu, 

ludziņu mēģinājumus vai grupas dalībieku darbu, u.tml.

• Planšete - mobilā dokumentu kamera:

– fotografē skolēnu darbus un saglabā pieslēgtajā 

“flešiņā”, pēc tam demonstrē uz ekrāna no skolotāja 

datora;

– savieno ar skolotāja datoru (visvienkāršāk, piem., ar 

TeamViewer);

• Planšete - skeneris:

– CamScanner - Phone PDF Creator (saite);

– QR kodu skeneris - QR BARCODE SCANNER (saite);

– svītrkodu skeneris - Barcode scanner (saite);

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_progetto2003.SCAN
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.menue.barcodescanner


Skolotājiem - planšetes kamera

Foto ⇔ Video pārlēgs

Papildu iespējas

Dažādas kameru 

aplikācijas



Skolotājiem - planšete interaktīvā tāfele

Planšete un dators

sapāroti ar

TeamViewer palīdzību! 

Atliek palaist

nepieciešamās 

lietotnes, piem., 

ActivInspire vai Smart 

Notebook un aiziet!



Skolotājiem - planšete dokumentu kamera!

• Uz datora uzinstalēt DroidCam klienta lietotni no www.dev47apps.com/

• Planšetē.viedtālrunī no Google Play uzinstalēt DroidCam lietotni

• Palaist DroidCam mobilajā ierīcē

• Palaist DroidCam klientu datorā un ievadīt mobilās ierīces IP adresi, palaist!

• Pavērts kameru uz demonstrējamo objektu! Priecāties!

http://www.dev47apps.com/


Skolotājiem - planšete dokumentu skeneris

CamScanner - Phone PDF Creator (saite)

● Planšetē no Google Play uzinstalē CamScanner un pēc tam kameru var

lietot kā skeneri. Dokumenti uzreiz tiek saglabāti pdf formātā! 

● Pēc tam var konvertēt uz citu formātu:

a. Dažādu datņu konvertēšana

b. PDF uz doc

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
http://www.zamzar.com/


Skolotājiem - planšete dokumentu skeneris

Office Lens, Microsoft - saite

● Skenē ar ļoti labu precizitāti, spēj pārvērst rediģejamos dokumentos pat 

tāfeles attēlus!

● Var konevrtēt attēlus uz pdf, doc vai ppt fromātiem!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=en


Skolotājiem - planšete QR kodu skeneris

QR kodu skeneris - QR BARCODE SCANNER (saite)

QR kodus var noskenēt un nolasīt informāciju:

● no precēm un to iepakojumiem;

● grāmatām;

● pieminekļiem;

● stendiem un plakātiem!

Izdomājiet, kā to visu var pielietot!

Kā meklēt Google Play?

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_progetto2003.SCAN


Skolotājiem - QR kodu ģeneratori

QR kodu ģenerēšana - interesanta un lietdewrīga iespēja!

QR kodu ģenerēšanas vietnes:

● the-qrcode-generator.com;

● http://goqr.me/;

● qr-code-generator.com/; 

● http://qrcode.littleidiot.be/

https://www.the-qrcode-generator.com/
http://goqr.me/
http://www.qr-code-generator.com/
http://qrcode.littleidiot.be/


Skolotājiem - planšete svītrkodu skeneris

QR kodu skeneris - QR BARCODE SCANNER (saite)

Svītrkodus var noskenēt un nolasīt informāciju:

● no precēm un to iepakojumiem;

● grāmatām;

● pieminekļiem;

● stendiem un plakātiem!

Izdomājiet, kā to visu var pielietot!

Kā meklēt Google Play?

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_progetto2003.SCAN


Skolotājiem - planšete svītrkodu skeneris

Ieskenēsim Twiddla tāfelescQR kodu!

QR skenēšanai var izmantot:
● QR BARCODE SCANNER 

(https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=appinventor.ai_progetto2003.

SCAN)

● Citi QR kodu skeneri -

https://play.google.com/store/search?

q=qr%20code%20scanner

http://www.twiddla.com/1600580

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_progetto2003.SCAN
https://play.google.com/store/search?q=qr code scanner
http://www.twiddla.com/1600580


Skolotājiem - planšetes mikrofona pielietojumi

● planšete - diktofons (Recordoid Dictaphone Lite - saite), 

Sound Recorder (saite);

● planšete – megafons (saite);

● ieraksti audio un nosūti adresātam, Voice Message 

(saite) vai Voice Task (saite) 

● kontrolē trokšnu līmeni vai runas skaļumu klasē (Sound 

Meter, saite); 

● karaoke – saite; (bērniem);

● alfabēts ar balsi - Scripto Schola - Write the ABC

(saite);

● Osciloskops (izmanto mikrofona ieeju) – saite.

http://goo.gl/SE2gzj

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.somyac.recordoid.dictaphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eliferun.soundrecorder
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stylistbong.megaphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacosal.voicemessage
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.administration.voicetask
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bti.soundMeter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.singandroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nosoftware.kidskaraoke
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.obitech.scriptoschola
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyz.scope
http://goo.gl/SE2gzj


Skolotājiem - planšetes diktofons

● planšete - diktofons (Recordoid Dictaphone Lite - saite);

Izmantojiet planšeti

ekonomiskai un ērtai

audio ierakstīšanai!

Skolotājs var ierunāt

uzdevumu un tā

atskaņot, skolēns var

ierunāt savu darbu, 

skolotājs vēlāk

noklausās!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.somyac.recordoid.dictaphone


Skolotājiem - planšetes mikrofona pielietojumi

● Planšete - megafons (Megaphone), to var izmantot balss 

pastiprināšanai, jo īpaši planšeti pieslēdzot pastiprinātājam!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stylistbong.megaphone


Skolotājiem - planšetes mikrofona pielietojumi

● Ieraksti audio un nosūti adresātam vai veido savu 

pārraidi (straumē audio) - BroadcastMySelf (saite)

● Šī aplikācija ļauj straumēt audio, ierakstīt audio un saglabāt 

mp3 formātā vēlākai lietošanai

https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.broadcastmyself


Skolotājiem - planšetes mikrofona pielietojumi

● Ieraksti audio un nosūti audio e-pasta vēstuli (Gmail) -

Voice Message (saite)

● Skolēns ieraksta savu eseju, dzejoli vai citu uzdevumu un nosūta 

skolotājam, skolotājs sev ērtā laikā noklausās. Ērti valodu apmācībā.

● Skolotājs ieraksta uzdevumu un nosūta to skolēniem, piemēram, 

izmantojot e-pastu sarakstu.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacosal.voicemessage


Skolotājiem - planšetes mikrofona pielietojumi

● Augstas kvalitātes balss ieraksts - Smart Voice Recorder (saite)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrwq.recorder


Skolotājiem - planšetes mikrofona pielietojumi

● Kontrolē trokšnu līmeni vai runas skaļumu klasē (Sound 

Meter, saite):

○ var kontrolēt trokšņu līmeni;

○ var nodefinēt un  kontrolēt runas skaļuma līmeni;

○ iespējams pārbaudīt dzirdamību dažādās telpas 

vietās;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bti.soundMeter


Skolotājiem - planšetes mikrofona pielietojumi

● Spectrum Analyser – var izmantot, piemēram, skaļruņu 

frekvenču raksturlīknes pētījumos (ar balto troksni)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.spectrumanalyzer


Skolotājiem - planšetes mikrofona pielietojumi

● Mic Visualizer Free – vienkārša lietotne, kura rāda 

mikrofona uztvertā skaņas signāla grafiku. To iespējams 

izmantot dazādu skaņas avotu pētīšanā – piem., viegli 

noskaidrot, vai signāls ir harmonisks!

https://play.google.com/store/apps/details?id=simernes.ard


Citas lietotnes



Word Search PuzzleMania - saite

Aplikācija darbam ar vārdu rēbusiem, to veidošanai var izmantot 3 dažādus 

avotus! Izvērstāk par šādiem servisiem var skatīt manaklase.wikispaces.com 

materiālus vai rakstā par tiešsaistes servisiem krustvārdu mīklām (Crossword) un 

vārdu rēbusiem (Word Search) - saite lasīšanai.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fifthcolumnlabs.WordSearchPuzzleMania&feature=search_result
http://manaklase.wikispaces.com/Tie%C5%A1saistes+servisi
http://fs-it.blogspot.com/2012/01/krustvardu-miklu-servisi-un-programmas.html


MindMaps - saite

Saite Saite

https://play.google.com/store/search?q=Mindmaps&c=apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takahicorp.MindMap
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.EXswap.Mindomo


MindMaps - Cunneto (saite)

Var veidot domu kartes, skices, ir sagataves.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.semture.cubetto


MindJet MindMaps - saite

MindJet domu  karšu rīks ir viens no jaudīgākajiem šīs klases rīkiem, kas dod 

iespēju veidot skaistas un ērti pārskatāms domukartes ar dažādu objektu 

ievietošanas iespējām! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.thinkingspace


Smart Pedometer - saite

Ejam vai skrienam un aplikācija mērīs veikto distanci, laiku, 

ātrumu un nodedzinātās kalorijas! Vai nav jauks rīks 

treniņiem?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartPedometer&feature=search_result


CardioRespiratory Monitor Free - saite

Ejam vai skrienam, strādājam 

vai priecājamies, aplikācija ar 

sensoru palīdzību uzņem 

kardiogrammu.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sciencewithandroid.crmonitorfree&feature=more_from_developer


Informācijas un lietotņu ieguvei:

• fs-it.blogspot.com – Android => Meklēt

• http://manaklase.wikispaces.com/;

o Internet servisu iespējas izglītībā

o aktuāli – 4 webināri novembrī

• http://www.iklase.lv/ - G.Narvaišs par iPad klasē

• https://play.google.com – Google Play

• http://www.apple.com/itunes/download/ - iOS 

ierīcēm

• WinStore (saite) – lietotnes Windows ierīcēm

http://fs-it.blogspot.com/
http://manaklase.wikispaces.com/
http://www.iklase.lv/
https://play.google.com/
http://www.apple.com/itunes/download/
https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/winstorevn/9nblggh08z2n


Paldies par uzmanību!

Tas - sākumam, bet tas ne tuvu nav viss!


