
PEDAGOGIEM
Dažādojiet mācību stundas, pārbaudiet skolēnu zināšanas  
un ietaupiet laiku, jo visi nepieciešamie resursi ir vienkopus!

VECĀKIEM
Palīdziet bērnam nostiprināt un papildināt zināšanas, 
izmantojot kvalitatīvu mācību saturu!

Mācies jebkur! Gatavojies mācību stundām, atkārto zināšanas 
pirms ieskaitēm, vingrinies pirms eksāmeniem datorā, 
planšetdatorā vai viedtālrunī!

SKOLĒNIEM

▪ pirmsskolai
▪ sākumskolai
▪ pamatskolai
▪ vidusskolai

▪ audiogrāmatas
▪ papildsaturs
▪ testi ar pašpārbaudes  

iespējām un atgriezenisko saiti
▪ adaptīvi uzdevumi
▪ interaktīvi tiešsaistes uzziņu 

materiāli

▪ mācību e-grāmatas
▪ darba lapas
▪ pārbaudes darbi un testi
▪ metodiskie materiāli 

pedagogiem

TIEŠSAISTES MĀCĪBU MATERIĀLI 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Tiešsaistes mācību materiālus platformā Māconis var izmantot datoros,  
planšetdatoros un viedtālruņos jebkurā vietā, kur pieejams internets.

Tiešsaistes mācību materiāli ir paredzēti individuālai lietošanai, un to licences abonēšanai uz vienu kalendāro 
gadu var iegādāties gan privātpersonas, gan juridiskas personas.

Atver maconis.lv un izmēģini piedāvātos materiālu paraugus bez maksas!

Informācija sagatavota 2022. gada augustā
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https://maconis.zvaigzne.lv/


IZMANTO TIEŠSAISTES MĀCĪBU MATERIĀLUS DATORĀ, PLANŠETDATORĀ  
VAI VIEDTĀLRUNĪ!  ĒRTI, VIEGLI, INTUITĪVI BEZ PAPILDU PROGRAMMATŪRAS.

   Kopā vairāk nekā  
400 tiešsaistes        
                izdevumu!

Aktuālajam izglītības standartam atbilstošas  
mācību e-grāmatas ar papildsaturu (uz digitālā produkta vāka atzīmēts ar  simbolu).

Autoru atlasīts daudzveidīgs papildu saturs:

MĀCONIS – MĀCĪBU  
MATERIĀLI VIENMĒR LĪDZI

Dabaszinības 4. klasei

▶ Atsevišķas darba burtnīcas un 
metodiskos līdzekļus iespējams 
izdrukāt.

▶ Lapas palielināšana ērtākai lasīšanai.

▶ Teksta vai cita elementa izcelšana, 
veicot atzīmes dažādās krāsās.

▶ Piezīmju veikšana pie konkrētās 
lapas mācību e-grāmatā.

▪ attēli; 

▪ video; 
▪ audio; 

▪ ārējie resursi;
▪ rediģējamas darba lapas; 

▪ interaktīvi uzdevumi.
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INTERAKTĪVI MĀCĪBU MATERIĀLI UN MĀCĪBU E-GRĀMATAS

▪ mācību materiāli darbam pedagoga vadībā 

▪ izdrukājamas darba lapas ▪ metodiskie materiāli pedagogiem

Aktuālo pirmsskolas tiešsaistes mācību materiālu sarakstu aplūkojiet šeit:  
maconis.lv/pdf_pirmsskola

AUDIOGRĀMATAS

▪ audiogrāmatas valodas attīstīšanai

▪ ilustrācijas teksta izpratnes veicināšanai

▪ interaktīvi uzdevumi klausīšanās prasmju 
attīstīšanai

▪ vārdnīca retāk lietotu vārdu apguvei

▪ izdrukājamas darba lapas

▪ iespēja klausīties populāru bērnu autoru –  
Evijas Gulbes, Lauras Vinogradovas,  
Jutas Stīlas, Dzintara Tilaka – lasījumus

      Kopā vairāk nekā  
35 tiešsaistes        
                materiāli!

TIEŠSAISTES MĀCĪBU 
MATERIĀLI MĀCONĪ   
PIRMSSKOLAI
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MĀCĪBU E-GRĀMATAS
DARBA BURTNĪCAS
METODISKIE MATERIĀLI PEDAGOGIEM

Aktuālo sākumskolas (1.–3. klases) tiešsaistes mācību materiālu sarakstu  
aplūkojiet šeit: maconis.lv/pdf_sakumskola

TIEŠSAISTES MĀCĪBU  
MATERIĀLI MĀCONĪ  
SĀKUMSKOLAI  (1.–3. KLASEI)

       Kopā vairāk nekā  
80 tiešsaistes        
          materiālu!

AUDIOGRĀMATAS

▪ audiogrāmatas valodas 
attīstīšanai un iespēja klausīties 
populāru bērnu autoru –  
Evijas Gulbes, Lauras 
Vinogradovas, Jutas Stīlas, 
Dzintara Tilaka – lasījumus

INTERAKTĪVI TIEŠSAISTES MĀCĪBU MATERIĀLI

▪ tiešsaistes mācību materiālu sērija “Raibu raibā pasaule” 
1. un 2. klases skolēniem latviešu valodas apguvei  
un zināšanu nostiprināšanai
✔ audioieraksti teksta izpratnes veicināšanai
✔ video rakstītprasmes apguvei
✔ radoši rakstīšanas uzdevumi

▪ tiešsaistes mācību materiāls “Datorika datorā” 
pamatprasmju apguvei un nostiprināšanai  
ar tūlītēju atgriezenisko saiti

Birdie Tom Storybook
https://maconis.zvaigzne.lv/product_s/447

MĀCĪBU E-GRĀMATAS
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TIEŠSAISTES MĀCĪBU 
MATERIĀLI MĀCONĪ 
PAMATSKOLAI (4.–9. KLASEI)

      Kopā vairāk nekā  
180 tiešsaistes        
                materiālu!

Aktuālo pamatskolas (4.–9. klases) tiešsaistes mācību materiālu sarakstu aplūkojiet šeit:
maconis.lv/pdf_pamatskola

Darbības vārds pamatskolai. 
https://maconis.zvaigzne.lv/product_s/400

ADAPTĪVS TIEŠSAISTES MĀCĪBU MATERIĀLS  
“DARBĪBAS VĀRDS PAMATSKOLAI”

✔ dažādu zināšanu līmeņu uzdevumi 
✔ padomi un atgādnes
✔ iespēja pilnveidot pašvadītas  

mācīšanās prasmes

DAUDZVEIDĪGAS MĀCĪBU E-GRĀMATAS

TIEŠSAISTES UZZIŅU MATERIĀLS “AUGI”

INTERAKTĪVI TIEŠSAISTES MĀCĪBU MATERIĀLI 

“KЛ@ССНО!” KRIEVU VALODAS ALFABĒTA APGUVEI

BELMA – Eiropas labāko mācību materiālu konkursa –  
žūrijas speciālbalva 2021. gadā par inovatīvu 
digitālu risinājumu
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Zvaigzne ABC  
Publishers Ltd.

Kлссно! Tiešsaistes 
mācību materiāls  

krievu valodas  
alfabēta apguvei

B
ELM A  2021

Special Prize 
of the Jury

▪ pārskatāma struktūra

▪ teksta palielināšana

▪ iespēja veikt piezīmes

▪ saites uz ārējiem resursiem

▪ audiomateriāli

▪ interaktīvi uzdevumi 

▪ iespēja rediģēt pievienotās 
darba lapas

▪ darba burtnīcas, testu krājumi 

▪ metodiskie līdzekļi pedagogiem  

TIEŠSAISTES TESTI UN VINGRINĀJUMI ANGĻU 
VALODĀ UN MATEMĀTIKĀ

Tiešsaistes testi matemātikā 9. klasei. 
https://maconis.zvaigzne.lv/product_s/11
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Aktuālo vidusskolas (10.–12. klases) tiešsaistes mācību materiālu  
sarakstu aplūkojiet šeit: maconis.lv/pdf_vidusskola

TIEŠSAISTES TESTI MATEMĀTIKĀ

TIEŠSAISTES MĀCĪBU  
MATERIĀLI MĀCONĪ  
VIDUSSKOLAI (10.–12. KLASEI)

   Kopā vairāk nekā  
120 tiešsaistes        
                izdevumu!

INTERAKTĪVI MĀCĪBU MATERIĀLI 

DAUDZVEIDĪGAS MĀCĪBU E-GRĀMATAS 

IESPĒJA MĀCĪTIES UN ATKĀRTOT ZINĀŠANAS JEBKUR, KUR PIEEJAMS INTERNETS

▪ darba lapas, vingrinājumu krājumi, testu materiāli

▪ metodiskie līdzekļi pedagogiem

Laboratorijas darbi literatūrā  Laboratorijas darbi literatūrā  
un latviešu valodā vidusskolaiun latviešu valodā vidusskolai

Mani materiāli | Skolas materiāli

VIDUSSKOLAS FIZIKAS KURSA ATKĀRTOŠANAI  
UN NOSTIPRINĀŠANAI

▪ teorijas izklāsts

▪ uzdevumi, to risināšanas piemēri un testi  
zināšanu nostiprināšanai ar atgriezenisko saiti
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SKOLA

Izglītības iestādes par tiešsaistes mācību materiālu iegādi aicinām 
sazināties ar Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupu, rakstot 

e-pastu uz info@izvaigzne.lv vai zvanot pa tālruni 67350773 
(darba dienās no 9.00 līdz 17.00).

1. modelis  
“Atsevišķi materiāli”

2. modelis  
“Izglītības posmam”

3. modelis  
“Visai skolai”

▪ atsevišķi materiāli  
vai konkrēts materiāls 
vairākiem lietotājiem

▪ katrs materiāls/licence 
vienam lietotājam

▪ atlaide, sākot no  
11 materiāliem/licencēm

▪ pieejami visi tiešsaistes 
materiāli* konkrētam 
izglītības posmam  
(pirmsskola, 1.–3. klase,  
4.–9. klase, 10.–12. klase)

▪ fiksēta cena par materiālu 
paku vienam lietotājam

▪ katram lietotājam  
(skolotājiem, skolēniem, 
skolēnu vecākiem) 
pieejami visi tiešsaistes 
mācību materiāli*

▪ cena atkarīga no skolēnu 
skaita izglītības iestādē

▪ piekļuve tiešsaistes 
materiāliem ar e-klases 
vai mykoob lietotāja 
datiem

IZDEVĪGI
atsevišķi lietotāji

IZDEVĪGI
 visi skolēni konkrētā 

izglītības posmā

IZDEVĪGI
visi skolas skolēni

*Mācību e-grāmatas, darba burtnīcas, testu krājumi, pārbaudes darbi, metodiskie materiāli pedagogiem, 
interaktīvie testi un materiāli, kā arī audiogrāmatas, kuru izmantošana paredzēta  

tiešsaistes mācību materiālu platformā Māconis.

ZVAIGZNE ABC DIGITĀLĀ MĀCĪBU SATURA 
ABONĒŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
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