
  Digitālie risinājumi mācībām

DIGITĀLAIS  SATURS 
MĀCĪBĀM

■ Māconis  tiešsaistes materiāli  mācību e-grāmatas  ■ DVD  ■ CD  
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■ Interaktīvi uzdevumi  ar atgriezenisko saiti 
■ Audioteksti labākai valodas izpratnei
■ Video rakstītprasmes apguvei
■ Radoši rakstīšanas uzdevumi

Tiešsaistes mācību materiālu komplekts 
“RAIBĀ PASAULE. 1. klase. LATVIEŠU VALODA” divās daļās

Māconis – mācies mākonī!
Zvaigzne ABC piedāvā jaunus tiešsaistes mācību materiālus platformā Māconis (maconis.zvaigzne.lv). Aicinām 

reģistrēties maconis.zvaigzne.lv un bez maksas izmēģināt piedāvātos paraugmateriālus! Tiešsaistes materiāli ir 
paredzēti individuālai lietošanai, un tos var iegādāties gan privātpersonas, gan juridiskas personas kā viena gada 
abonēšanas licenci.

Materiāls skolēniem ar dažādu zināšanu līmeni,  
ko var izmantot mazākumtautību vai diasporas skolās 
latviešu valodas apguvei un nostiprināšanai.
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Tiešsaistes mācību materiāli fizikā un matemātikā
maconis.zvaigzne.lv

Austris Cābelis, Loreta Juškaite

Sērija TIEŠSAISTES TESTI FIZIKĀ 12. KLASEI
Tematiski testi, kas sakārtoti apakštēmās zināšanu pārbaudei
 I Maiņstrāva
II Elektromagnētiskie viļņi
III Ģeometriskā optika
IV Viļņu optika
V Atoms un atoma kodols
VI Fotoefekts un spektri
VII Pasaules uzbūve

TIEŠSAISTES TESTI FIZIKĀ 12. KLASEI. KOMPLEKTS
Apvienoti 7 tematiskie testi un testu izlase zināšanu pašpārbaudei

Edīte Teterovska 

TIEŠSAISTES TESTI MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
 16 testi, lai atkārtotu pamatskolas matemātikas vielu  
un gatavotos eksāmenam

Šo materiālu priekšrocība – iespēja mācīties jebkurā vietā, kur pieejams internets. Izmanto to!

Austris Cābelis 

Sērija  ATKĀRTO  VIDUSSKOLAS  FIZIKAS  KURSU! 
Teorijas izklāsts, uzdevumi zināšanu nostiprināšanai, testi pašpārbaudei
Materiāli 10. klasei
Matemātikas lietošana fizikā
Vienmērīga taisnlīnijas kustība
Vienmērīgi paātrināta kustība
Kustība gravitācijas laukā
Mijiedarbība un spēks
Darbs, enerģija un impulss
Mehāniskās svārstības un viļņi
Materiāli 11. klasei
Gāzu likumi
Siltums un darbs
Vielu fizikālās īpašības
Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks
Oma likums
Slēgumi un jauda
Elektromagnētisms
Materiāls 12. klasei
Pasaules uzbūve

TESTI  FIZIKĀ 12. klasei

Austris  Cābelis, Loreta Juškaite 

Tiešsaistes

I MAIŅSTRĀVA
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Mācību e-grāmatas Māconī
DRĪZUMĀ *

Zvaigzne ABC mājaslapā www.zvaigzne.lv var abonēt vairāk nekā 300 mācību e-grāmatu, darba burtnīcu, 
skolotāja grāmatu, kuras var lasīt platformā Māconis (maconis.zvaigzne.lv).

Pārskatāma struktūra

Palielināmas lapas

Iespēja veikt piezīmes

Izdrukājamas darba burtnīcas un skolotāja grāmatas

Lasi mācību e-grāmatu datorā vai planšetdatorā!  Abonē uz gadu un mācies klasē, mājās vai ceļā!

Mācību e-grāmatu priekšrocība – iespēja mācīties jebkurā vietā, kur pieejams internets. 
Izmanto to! 
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Papildus saturs

Piezīmju veikšana

Sarakstu veidošana

Lapu lejupielāde un izdruka

Autoru atlasīts daudzveidīgs papildus saturs: 

Attēli
Audio
Ārējie resursi
Video
Uzdevumi

*Pakalpojums pieejams no 2018. gada jūnija.

Dažādi rīki piezīmju veikšanai  
un lapu aplūkošanai

maconis.zvaigzne.lv
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Mācību materiāli - DVD, CD 
Interaktīvie mācību materiāli DVD un CD formātā ir pieejami instalēšanai uz Windows datoriem.  Materiālos 

iekļautie temati papildina jebkuru mācību grāmatu un ir lielisks veids, kā aizraujoši apgūt jauno mācību saturu  
vai atkārtot apgūto. Materiālus var izmantot stundu laikā skolotāja vadībā, fakultatīvajās nodarbībās,  
kā arī individuāli mājās. 

Ar diskos iekļautajiem materiāliem (no katra diska – 1 temats) bez maksas iepazīsties tiešsaistē   
demo.izvaigzne.lv

IZDOTIE  DVD 
Dabaszinības 5., 6. klasei
Matemātika 5., 6., 7. klasei
Ķīmija 8., 9., 10. klasei
Fizika 8., 9., 10., 11., 12. klasei

SAGATAVOŠANĀ 
Ķīmija 11., 12. klasei

Teorijas audio izklāsts
Daudzveidīgi interaktīvi uzdevumi
Video ilustrācijas ,  animācijas, spēles un simulācijas
Pareizās atbildes, kļūdu un laika uzskaite
Papildrīki, biogrāfijas, skaidrojošā vārdnīca
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Sērija MAZĀ INTERAKTĪVĀ ENCIKLOPĒDIJA
Spēles matemātikā 5.–9. klasei
Tehnika. Viļņi un svārstības
Tehnika. Elektrība
Vielas
Augi 
Dzīvnieki 

Visums
Astronomija
Elektrība 
Spēks un ātrums
Gaisma un skaņa
Optika

Cilvēks I
Cilvēks II
Siltums un enerģija
Zeme
Ģeogrāfija



5 soļi  līdz  tiešsaistes  materiāliem

Atver www.zvaigzne.lv un 
reģistrējies sadaļā IENĀKT 
Zvaigzne ABC lietotāja kontā!

1

Lai lietotu nopirkto materiālu, atver 
maconis.zvaigzne.lv un reģistrējies!4

Ievadi materiāla aktivizācijas kodu  
un sāc izmantot materiālu tiešsaistē 
jebkurā pasaules vietā!

5

Saņem materiāla pieejas kodu e-pastā 
un Zvaigzne ABC lietotāja kontā sadaļā  
MANAS E-GRĀMATAS!

3

Izvēlies materiālu sadaļā 
TIEŠSAISTES un veic 
apmaksu!

1234  5678  9101112  13141516
VĀRDS  UZVĀRDS2

www.zvaigzne.lv
izvaigzne.wordpress.com

www.youtube.com/user/iZvaigzne
twitter.com/izvaigzne

www.facebook.com/zvaigzneabc
info@izvaigzne.lv

t. 67350773

Uzzini vēl:


