




METODISKĀS TĒMAS 
TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS

 Mūsdienu mācību process prasa arī mūsdienīgas darba 
formas. Protams, varam izmantot visas iespējamās 
tehnoloģijas , bet ar laiku arī tas var likties garlaicīgi 
un vienmuļi. Tāpēc atgriezīsimies pie tā paša drukātā 
vārda. Pie grāmatas. Tās ar laiku noveco. Iegūstam 
jaunus žurnālus, laikrakstus, reklāmas. Bet kāpēc tos 
neizmantot lietderīgi. Ne tikai makulatūrā. Bet padarīt 
daudzveidīgāku un interesantāku ikdienas mācīšanas 
un mācīšanās procesu. Iesaistot spēļu elementus 
valodas  apguvē. Darīsim to kopā ! Varbūt noderēs!.



 Šādiem darba paņēmieniem ir arī  estētiskā un 
emocionālā funkcija. Tas nozīmē, ka darbojoties ar 
krāsainiem burtiem, attēliem , skolēni  gūst arī 
patīkamu  emocionālo un estētisko pārdzīvojumu . 
Katram attēlam  ir arī sava kultūrvēsturiskā funkcija. 
Tie ietver savas tautas mentalitāti , dzīvesziņu, ieskicē 
mūsu vērtības, tikumus, tradīcijas. 



 Sākot mācīt burtu, vispirms to vajag ieraudzīt. To var 
apskatīt grāmatā, atrast klasē uzzīmētu vai arī izlocītu, 
izveidotu, izceptu... Tie var būt tik dažādi, izgriezti no 
dažādiem virsrakstiem žurnālos .Bērni ieklausās , kā 
burts   skan. Mācās to izrunāt. Savā atmiņā meklē 
vārdus, kas sākas ar šo skaņu. Te arī varētu izmantot 
dažādas metodes, darba paņēmienus, valodas spēles. 
“Rotaļas un spēles ir nozīmīgs līdzeklis bērnu fizisko 
un garīgo spēju – uzmanības attapības, gribas, drosmes 
un veiklības veidošanā. Rotaļās bērns mācās un 
vingrina iegūtās zināšanas.”(3.5.)



 Mācāmo burtu var izpētīt un salīdzināt ar dažādām 
lietām , parādībām dabā. Bērni pēta un domā, kam 
burts līdzīgs. Ko tas atgādina. Burtu var atveidot arī 
kustībās. Tādejādi –dažādojot burtu apguves 
paņēmienus, var panākt, ka burta uztverē ir iesaistīti 
visi cilvēka uztveres un atmiņas veidi – redzes, dzirdes 
un kinētiskā uztvere. Tas nozīmē, ka lai vai kāds 
uztveres veids bērnam dominē, tas tiek 
apmierināts.(1.22.)



...
 Brīnumaina un sarežģīta ir  valodas  pasaule. Īpaši 

valodas gramatika. Taču, izmantojot burtus, zilbes, 
vārdus, teikumus, tekstus un attēlus no citiem 
rakstiem, ne tikai mācību grāmatā , var mācīšanās un 
mācīšanas procesu padarīt saistošāku , interesantāku 
un radošāku..



DARBA IZSTRĀDES MĒRĶI UN 
UZDEVUMI
 1.Izveidot un apkopot metodiski – praktisku  materiālu

interesantākā valodas  gramatikas elementu mācīšanā   
sākumskolas ( un citās) klasēs.

 2.Dažādot metodes un  paņēmienus valodas  
gramatikas elementu  mācīšanā.

 3.Ieinteresēt bērnus valodas mācībā un lasītgribas
veicināšanā.

 4.Sniegt iespēju idejas izmantot arī citu mācību 
priekšmetu  stundās..



2.  DARBA LAPAS VALODAS 
STUNDĀM
2.1. BURTS

2.2. ZILBE

2.3. VĀRDS

2.4. TEIKUMS

2.5. TEKSTA DAĻA

2.6. PRIEKŠMETU ATTĒLS

2.7. SIŽETISKS ATTĒLS



2.1. BURTS
IZVĒLIES BURTU, kurš ir

* patskanis, * īsais vai garais patskanis, 

* divskanis,

* līdzskanis,* balsīgais vai nebalsīgais 
līdzskanis, 

* sagrupē,

* sakārto alfabēta secībā.



2.1.BURTS
IZDOMĀ un UZRAKSTI

* zilbes, kuras sākas  ar šo burtu,

*vārdus, kuri sākas ar šo burtu.

UZZĪMĒ PRIEKŠMETU,

*kura nosaukums sākas ar šo burtu,

*kurš līdzīgs burta formai,

*attēlo burtu pats ar savu ķermeni. 
(vizuāla mīkla).



Izdomā vārdus!



Uzzīmē priekšmetus!
Uzraksti vārdus! 



Sakārto alfabēta secībā!



2.2. ZILBE.
IZVĒLIES  ZILBI  un 

*uzraksti,

*turpini rindu ar citām zilbēm, 

*uzraksti vārdus ar šo zilbi,

*katrai zilbei pievieno nākamo, lai veidotos 

vārds,

*kuram visvairāk burtu zilbē,

*vārdus, kuros zilbe  vārda sākumā, vidū ,

*beigās.



Veido zilbju virkni!



Pievieno citu zilbi!



Nosaki zilbju skaitu!



2.3. VĀRDS.
IZVĒLIES  VĀRDU,

* visgarākais, visīsākais vārds,

*kurš ir lietas nosaukums, lietvārds, 

*kurš  nosauc darbību, darbības 

vārds,

*kurš nosauc īpašību, īpašības vārds,

*kurš ir īpašvārds, sugas vārds,

*kurš ir teikuma galvenais loceklis,

*teikuma priekšmets, izteicējs.

*.



2.3. VĀRDS.
IZLASI  un   *uzraksti ar rakstu burtiem,

*izskaidro vārda nozīmi,   
*uzzīmē ,
*sadali vārdu zilbēs, (kuram visgarākais vārds , 
vismazāk zilbju ... un tml.)

*izdomā citus vārdus – lietvārdus. un tml.
*no vārda burtiem izdomā citus vārdus,
*no katra burta uz leju uzraksti citus vārdus,
*no vārda uzraksti akrostihu ( ar vārdiem vai 
teikumiem)

*veido ideju zirnekli, ar ko šis vārds saistās.



2.3.VĀRDS.
SAGRUPĒ    VĀRDUS 

*ar lielajiem un mazajiem burtiem
*kas sākas ar vienu  un to pašu  burtu,
*kas nosauc dzīvas  un nedzīvas lietas,
*kas nosauc darba darītāju un  

darbību, 
*atbilstoši vārdšķirai,
*kuriem savā starpā ir kāda saistība,
*nosaki kopīgo un atšķirīgo (2 vai 3 v.),
*izveido vārdu savienojumus,
*izvēlies vārdus  teikumam.





Nosaki vārda sastāvu!



Izdomā un uzraksti radniecīgus 
vārdus!



Akrostihs
 Apjaušot nākotnes lielumu,

Sarkanās puķes plaukst.
Pasaku mēnessmeitiņa -
Atpakaļ bērnībā sauc.

Zeltainos mākoņos debesis...
Izlejas dzejā sirds.
Jaunības jūsma dvēselē
Ar mēness stariem mirdz.
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Veido ideju zirnekli!



Izdomā vārdus!





Sagrupē vārdus!





Risini krustvārdu mīklu!



Skaidro vārdus!



2.4. TEIKUMS.
IZVĒLIES vai IZLOZĒ TEIKUMU un 

*noraksti  teikumu,

*uzzīmē lietas, par ko iet runa,

*iekrāso patskaņus, divskaņus, līdzskaņus, 

*lietvārdus un c. īpašvārdus un tml.

*pasvītro galvenos teikuma locekļus,

*vienkāršu nepaplašinātu, paplaš. teikumu,

*saliktu teikumu.



Sakārto vārdus teikumā!



Turpini teikumu!



2.5. TEKSTS.
TEKTA FRAGMENTĀ ATRODI UN IEKRĀSO –

*patskaņus,
*divskaņus,
*līdzskaņus, 
* visgarāko , visīsāko vārdu, dalot tos zilbēs, 

*vārdus, kas nosauc lietas,
*vārdus, kas nosauc īpašības,
*vārdus, kas nosauc darbības,

*teikumus, kuri kaut ko pastāsta par...,
*teikumus, kuros izteikts prieks, vēlējums, aizliegums,
*teikumus, kuros tiek jautāts,

* nosaki teksta daļu, kur ir ievads, galvenā daļa nobeigums,
* sakārto tekstu,
* izdomā virsrakstu,
*nosaki teksta veidu – apraksts, vēstījums, pārspriedums.









2.6. ATTĒLS AR PRIEKŠMETU.
IZDOMĀ –* kas tas ir?

*kāds tas ir?
*ko dara?

IZPĒTI attēlu un UZRAKSTI--
*teikumu, teikumus,
*aprakstu,
*vēstījumu,
*pārspriedumu.
*veido ideju zirnekli! 
*atrodi  informāciju un pastāsti citiem ,
*Izvēlies divus, trīs  attēlus,  uzraksti,  kas tiem   kopīgs 

un   atšķirīgs!



Izdomā un uzraksti –kas?
ko dara? kāds?  





Uzraksti, kas kopīgs, kas atšķirīgs!





Veido ideju zirnekli!



Uzraksti-- teikumu, teikumus,

*aprakstu,

*vēstījumu,

*pārspriedumu.



2.7. SIŽETISKS ATTĒLS.
IZVĒLIES ATTĒLU un UZRAKSTI –

*teikumus – stāstījuma, izsaukuma, jautājuma,
*dialogu,( par ko viņi varētu sarunāties ),
*kas ir galvenie tēli, 
*kādi ir varoņi,
*kāda ir galvenā doma, 
*teksta daļu, kur ir ievads, galvenā daļa nobeigums,
*aprakstu,
*vēstījumu,
*pārspriedumu.





Uzraksti dialogu.



Uzraksti - aprakstu, vēstījumu, 
pārspriedumu!



Vispārinošie vārdi



Grupē ēdamās lietas!



Sagrupē dārzeņus!



Izveido uztura piramīdu!



Teksta uzdevumi
 Cik maksā kopā?

 Par cik viena prece dārgāka  nekā otra?

 Cik naudas palika?

 Kura prece visveselīgākā?

 Kura ir Latvijas prece?

 ...



Teksta uzdevumi



3.Izvērtējums . 
3.1. Plusi.
* Regulāri nevajag parakstīt burtnīcas.
* Krāsaināki rakstu darbi , vizuāli izteiksmīgi..
* Bērniem bieži patīk pārskatīt savu darba burtnīcu.
* Labāk redzama attīstība.
* Var atrast iepriekš mācīto.
* Darbs grupās, pāros.
* Darba diferencēšana.  
* Bērni  iesaistīti izdales materiāla sagatavošanā.
* Lietderīgāk izmantojama makulatūra.
* Bērns ir spiests lasīt un padomāt.
* Meklēt skaidrojumu enciklopēdijās un internetā.
* Bērni paplašina vārdu krājumu.
* Bērni attīsta sīko motoriku.
* Vecāku iesaistīšana.



3.2. Mīnusi.
* Nopirkt atbilstošu kladi ar piemērotām līniju 

atstarpēm.

• Regulāri jāiegādājas līmes zīmulis.

• Nav pieejami žurnāli.

* Laiks izdales  materiāla sagatavošanai.

* Jāpievērš uzmanība dažādu žurnālu saturam!

* Attēli tiek izgriezti nekārtīgi, pavirši.



Paldies!
Lai pēc darba  jauka atpūta!


