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Tēma: Klasificējošā lasīšana ar kartiņām  

Latvijas prezidenti 

Materiāls: Attēli ar Latvijas prezidentu fotofrāfijām.   

Materiāls sastāv no 2 komplektiem: 

1. komplekts: uz vienas kartiņas attēls, uz otras, 

(šauras) – vārds. 

2. Komplekts: attēls un vārds uz vienas kartiņas 

Kartiņu malas nav marķētas, jo ir vairāku veidu 

fonogrammas. (kartiņas  baltas). 

Mērķi:         Tiešais: Pakārtot vārdu atbilstošajam attēlam. 

         Netiešie: Lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšana. Atpazīt 

uz zināt Latvijas prezidentus. Bērna pašapziņas 

celšana. 

Demonstrējuma apraksts: 

    Skolotāja liek kartiņas ar attēliem uz sedziņas, nosauc kartiņā attēlotā prezidenta 

vārdu un uzvārdu. Jāatstāj vieta kontrolkartiņai un vārdam zem kartiņas.  

Skolotāja rāda bērnam vārdu kartiņas, pirmo vārdu izlasa kopā un pieliek pie attiecīgās 

kartiņas. Pēc vairākām demonstrājuma reizēm, vingrinās bērns. (Ja kāds vārds ir svešs, 

tad iepazīstina vai, ja piemirsies, tad atgādina) Tālāk turpina bērns.  

Kad visi vārdi salikti, skolotāja ņem kontrolkarti, pieliek attiecīgajam attēlam, izlasa 

vārdu kontrolkartē un zem attēla. Tālāk turpina bērns.  

Tad skolotāja parāda kā novāc materiālu, sagrupējot un apliekot kartiņām apkārt 

gumijas. Sarullē sedziņu un visu aiznes vietā. 

 

Kļūdu kontrole: Skolotājs, lasošs bērns, kartiņu pārlasīšana, ja kādai 

neatrod atbilstošu kartīti. Pašas kartiņas, kartītes, 

grāmatas kā kontrolkartes, kad bērns liek vai raksta 

vārdus. 

Vingrinājumi: Darbs ar citiem komplektiem. Kartiņām attiecīgās 

krāsas marķējums – rozā, zils vai balts. 

Vecums: 4,5 – 6 gadi 
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Tēma: Lasīšana – rakstībai neatbilstošā 

(ar fonogrammām) 

Materiāls: Demonstrējumam 

Kastīte ar 3 – 4 priekšmetiem, kuru nosaukumi sastāv no 4 – 

5 burtiem un kuru rakstība atbilst izrunai, un vienu 

priekšmetu, kura nosaukumā ietverta viena fonogramma.  

Kastīte ar baltām papīra lapiņām, 2 zīmuļi – parastais un 

sarkanais, skavotājs, paplāte. 

Kustīgā alfabēta abas 3. kastes: ar zilajiem un sarkanajiem 

burtiem. 

Vingrinājumiem 

Kastīte ar 3 – 5 maziem priekšmetiem, kuru nosaukumos 

sākumā, vidū vai beigās ietverta demonstrējumā apgūtā 

fonogramma, 

Kartiņas ar drukātiem priekšmetus apzīmējošiem vārdiem, 

kuros fonogramma izcelta sarkanā krāsā. 

Kastītei un kartiņām zils marķējums, uz kastītes attiecīgā 

fonogramma. (skat. 1.att.) 

Papildmateriāls 

Fonogrammu burtnīciņas:  

Uz vāka attiecīgā fonogramma, nākamajās lapiņās atvēruma 

labajā pulē viens vārds ar attiecīgo fonogrammu vārda 

sākumā, vidū vai beigās, fonogramma sarkanā krāsā. 

Fonogrammu kartiņas: 

Katrā kartiņā, stabiņā viens zem otra doti vairāki vārdi ar 

attiecīgo fonogrammu. Tikai pirmajā vārdā fonogramma 

izcelta sarkanā krāsā un tikai pirmais vārds ilustrēts ar 

zīmējumu, tas atrodas kartiņas augšējā, kreisajā stūrī. 

Mērķi: 

         Tiešais: 

 

Lasīt vārdus ar fonogrammām. 

         Netiešie: lasītprasmes attīstīšana un pilnveidošana, 

lasīšana ar izpratni, 

rakstītprasmes attīstīšana, 

bērna pašapziņas celšana. 
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spainis  

aita 
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PODS 

SODS 

STĀDS 

VĀRDS 

VADS 

RADS 

GODS 

  

          

 


