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Mācīšanās no dabas

Dalīšanās

Radošums

Kritiskā
domāšana

Lūdzu atzīmē katrā rindiņā to apgalvojumu, kurš visvairāk atbilst tev.

Informācijas
analīze

Iztēles
lietošana

Iniciatīva

Man ir grūti analizēt
informāciju un apkopot to
bez skolotāja palīdzības.

Es varu analizēt un
apkopot informāciju bez skolotāja
palīdzības.

Es varu analizēt informāciju un
apkopot to ar
draugu palīdzību. Es varu izdarīt
secinājumus ar citu palīdzību.

Es pats varu analizēt
informāciju un apkopot to.
Es varu izdarīt secinājumus
patstāvīgi.

Man labāk patīk, ja man
pasaka priekšā, ko darīt
nepazīstamās situācijās.
Es labāk ļauju citiem
cilvēkiem uzņemties
iniciatīvu, izmēģinot
jaunas idejas un
aktivitātes.

Man sagādā grūtības pielietot iztēli. Man
nepieciešama pieaugušo palīdzība, lai
izdomātu nepieciešamo risinājumu.

Kopā ar draugiem es spēju būt
radošs un izgudrot jaunas idejas.

Es varu būt radošs un spēju
radīt
jaunas idejas.

Man patīk
pievienoties draugiem, kad viņi
izmēģina jaunas idejas un aktivitātes.

Es izmēģinu
jaunas idejas un aktivitātes, bet man
nepieciešama draugu vai skolotāja
palīdzība.

Es aktīvi uzņemos vadību
izmēģinot un pārbaudot
jaunas idejas un aktivitātes.

Ja man jautā, es varu dalīties ar idejām.

Es varu
apspriest savas
idejas ar draugiem,
ģimeni vai skolotājiem

Es visu laiku dalos idejās ar
visiem runājot, rakstot un
izmantojot sociālos tīklus.

Ideju
apspriešana

Man nepatīk dalīties ar
idejām un es nervozēju, jo
citi tās var nepieņemt.

Dabā viss ir
ciklisks

Es zinu, ka dabā
Man ir grūti izprast, ka
atkritumi neveidojas un varu saskatīt kā
dabā nepastāv
izejvielas tiek
atkritumi, ka viss ir ciklisks.
izmantotas dabā atkārtoti.

Daba piedāvā
daudzveidīgas
iespējas

Man dabā ir grūti saskatīt
daudzveidīgas iespējas

Es zinu, ka daba piedāvā daudzveidīgas
iespējas, bet tikai dažas no tām es ar
skolotāja vai draugu palīdzīgu varu
saskatīt un attiecināt uz cilvēku dzīvi.

Es izprotu, ka ražošanā ir iespējams
veidot noslēgtus ciklus,
lai neveidotos
atkritumi un spēju ieteikt dažus
uzlabojumus jau esošiem
produktiem
Es spēju dabā saskatīt daudzveidīgas
iespējas un ar skolotāja vai draugu
palīdzību es varu tās pielietot,
piedāvājot idejas kāda produkta
uzlabošanā

Es,
iedvesmojoties
no dabas, spēju piedāvāt
risinājumus, kad
izejvielas pilnībā tiek
izmantotas noslēgtā ciklā.
Es spēju dabu izmantot kā
iedvesmas avotu un ģenerēt
jaunu produktu idejas vai
uzlabot jau esošos

