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Ievads 

Mērķis ir resursu pielietojums un pilnveidošana, lai veidotu 

atbilstošu mācību un emocionālās saskarsmes vidi skolēniem ar 

speciālajām vajadzībām, kas palīdz pakāpeniski un soli pa soli apgūt 

lasītprasmi. 

Lai sekmīgāk nodrošinātu lasītprasmes attīstīšanu skolēniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem un smagiem valodas attīstības 

traucējumiem, jāņem vērā katra skolēna personības veidošanās 

īpatnības, jāizvēlas piemērotākās metodes un formas, izmantojot 

individuālo pieeju . 

Veidojot materiālus nodrošināju iespēju skolēniem sākt no 

vienkāršākā un pakāpeniski pilnveidot valodas prasmi: no atsevišķu, 

vienkāršu vārdu uztveres līdz sižetiska teksta uztverei, no vārdu 

nosaukšanas līdz teikumu veidošanai. 

Metodiskais materiāls ir veidots vairākās daļās: 

✓ Alfabēts, attēlu kartiņas, kas paredzētas skaņu uztverei, dažādās 

pozīcijās, vārdu veidošanai, 

✓ Vārdu veidošana no zilbēm, 

✓ Vārdu attēlu loto, 

✓ Spēles vārdu krājuma un runāt prasmes pilnveidei,  

✓ Teikumu veidošana ar attēlu palīdzību, bez attēla, 

✓ Teksti lasītprasmes attīstīšanai, 

 

 

Lasīt mācīšanas ceļi ir bezgala daudzveidīgi, dažādi un 

reizēm pat neparasti. Lasītprasmes apguve ir sarežģīta 

ar to, ka tā ir gan lasīt mācīšanās, gan lasīšana, lai 

mācītos! 
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1. Paslēpes  

Mērķis: :  Nostiprināt zināšanas par jēdzieniem ``skaņa`` 

Uzdevumi: 

1. Pilnveidot analīzes un sintēzes iemaņas.  

2.  Nostiprināt prasmi saklausīt skaņu vārda sākumā un atrast tai 

atbilstošu burtu. 

3.   Vingrināties lasītprasmes iemaņās.  

4.  Attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas.  

Sasniedzamas  rezultāts:  

✓  nostiprina jēdzienus ``skaņa``,  

✓ Vingrinās lasīt prasmē.  

✓ Nostiprina burtu apguvi.  

✓ Paplašina aktīvo vārdu krājumu.  

✓ Vingrina redzes loku. 

✓ Gūst pozitīvas emocijas 

Materiāls sastāv no latviešu valodas alfabēta  burtiem, sešām attēlu 

kartiņu loksnēm uz kurām ir astoņi attēli. 

Materiāla pielietojums: 

Skolēns vēro katru attēlu, pasaka, kas tur attēlots, nosauc pirmo 

skaņu atrod attiecīgo burtu un aizklāj attēlu. 
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1. 1 Attēls, burts, vārds 

Mērķis: :  Lasītprasmes attīstīšana izmantojot jēdzienus ``skaņa``, 

“burts”, “vārds”. 

Uzdevumi: 

1. Pilnveidot analīzes un sintēzes iemaņas.  

2.  Nostiprināt prasmi saklausīt skaņu vārda sākumā un atrast tai 

atbilstošu burtu. 

3.   Vingrināties lasītprasmes iemaņās.  

4.  Attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas.  

Sasniedzamais rezultāts:  

✓  nostiprina jēdzienus ``skaņa``, “burts”, “vārds” 

✓ Vingrinās lasītprasmē.  

✓ Paplašina aktīvo vārdu krājumu.  

✓ Nostiprina rakstītprasmes attīstību 

✓ Vingrina redzes loku. 

 Materiāls sastāv no latviešu valodas alfabēta burtiem ( drukātie, 

iespiestie) , 7 sloksnes ar diviem attēliem, 12 sloksnes ar trīs attēliem,  17 

sloksnes ar četriem attēliem, 9 sloksnes ar pieciem attēliem, kas veido 

konkrētu vārdu.  

Pielietojums: 

1. Vēro attēlus ,  

2. Pasaki, kas tur attēlots, 

3. Nosaki katra attēla pirmo skaņu, 

4. Novieto, vai uzraksti zem katra attēla atbilstošu burtu( pirmo 

skaņu), 

5. Izlasi vārdu. 

Materiālu var izmantot ne tikai lasītprasmes attīstīšanai, bet arī vārdu 

krājumu bagātināšanai. Mūsdienu bērni daudzas lietas un vārdus kuros 

tie nosaukti un ikdienā netiek lietoti, nemaz nepazīst 
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2. Zilbe, vārds 

Mērķis: Nostiprināt zināšanas par jēdzieniem “zilbe``. 

Uzdevumi:  

1. Pilnveidot analīzes un sintēzes iemaņas.   

2. Vingrināties lasītprasmes iemaņās.  

3. Attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas. 

Materiāls sastāv no 46 attēlu un vārdu kartiņā, kas sadalītas uz 

pusēm, tā, lai saliekot kopā veidojas vārds.  46 sloksnītes ar atbilstošiem 

vārdiem. Kartiņu un vārdus loksnītes ir divi komplekti: viens veidots ar 

iespiestajiem latviešu burtiem, otrs ar rakstītajiem 

Pielietojums: 

✓ Atrodi attēla otru pusi, savieno,   

✓ Izlasi vārdu, 

✓ Atrodi tādu pašu vārdu un novieto zem attēla, 
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2.2 Zilbju mājiņas 
Mērķis: Vārdu krājumu paplašināšana un lasītprasmes nostiprināšana. 

Uzdevumi:  

✓ Atbalstīt skolēnu interesi par lasītprasmi, 

✓ Veidot izpratni par vārdu dalīšanu zilbēs 

✓ Nostiprināt prasmi lasīt vārdus pa zilbēm, 

✓ Sekmēt izziņas procesu. 

Materiāls sastāv no 39 mājiņām kuru jumtā ir attēls, zilbju kartiņām 

Pielietojums:  

Vēro attēlu, pasaki, kas tur attēlots, nosauc vārdu. Nosaki ( sadali) 

cik zilbes ir vārdā. Veido no zilbēm vārdu, kas attēlots mājiņas jumtā. 
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2.3 Pēdējā zilbe 

Mērķis:  Vārdu veidošana, ja dota pēdējā zilbe. 

Uzdevumi:  

✓ Veicināt interesi par lasītprasmi. 
✓ Darini vārdus, ja dota pēdējā zilbe. 
✓ Vārdu krājumu paplašināšana. 
✓ Iesaisti doto vārdu teikumā. 
✓ Sekmēt izziņas procesu. 

Pielietojums:  

 Saliec ziedu un izlasi kādi vārdi sanāk. Ar pedagoga palīdzību 

noskaidro nezināmos vārdus, tā paplašinot un bagātinot  skolēna vārdu 

krājumu.  

 Jo materiālā ir daudz vārdu, ko mūsdienu skolēni nezin, vai 

neizprot: 

Piem. – arka, virza, slota, rija u.tt. 
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3. Attēlu un vārdu domino; 
Mērķis:  Pilnveidot lasītprasmes attīstīšanu. 

Uzdevumi:  

✓ Saliec pareizā secībā domino kartiņas, 

✓ Saklausi un diferencē skaņas vārdos, 

✓ Pilnveido lasītprasmes attīstību, 

✓ Paplašināt aktīvi vārdu krājumu. 

 

Materiāls sastāv no 24 domino kartiņām, kuru kreisajā pusē ir vārds, bet 

labajā, attēls. 

 

Pielietojums: 

1. Skolēns izvēlas vienu kartiņu, nosauc, kas uz tās attēlots, 

meklē kartiņu, uz kuras ir uzrakstīts atbilstošais vārds. 

Turpina, līdz visas kartiņas saliktas, 

2. Iesaisti vārdu teikumā. 
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3.1 Attēlu un vārdu puzle 

  

Materiāls sastāv no 28 dažādu attēlu kartiņām un 28 vārdu  

kartiņas atbilstoši attēlam.  

Mērķis : Vārdu krājumu paplašināšana un lasītprasmes nostiprināšana. 

Sasniedzamais rezultāts:  

 Vingrinās lasītprasmē.  

      Paplašināt aktīvi vārdu krājumu. 

     Attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas. 

     Sekmēt izziņas procesu. 

Pielietojums: 

1. Katram attēlam atrodi atbilstošu vārdu. 

2.  Izlasi to!  

3. Iesaisti vārdu teikumā. 
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3.2 Attēls, vārds 

 Materiāls sastāv no 46 attēliem, 46 vārdu sloksnītēm. Vārdu 

sloksnītes sastāv no iespiestajiem burtiem un rakstītajiem burtiem, lai 

skolēni mācītos arī vārdu uzrakstīt.  

Pielietojums: 

1. Izvēlies attēlu, 

2. Atrodi atbilstošo vārdu, izlasi to 

3. Pārvelc vārdu pa punktētām līnijām, vingrinies ierakstīt 

vārdu līnija lapā, burtnīcā.  
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4. Bingo 

Mērķis: Pilnveidot klausīšanās prasmi un lasītprasmi. 

Uzdevumi:   

✓ Attīstīt uzmanīgas klausīšanās prasmi, 

✓ Nostiprināt lasītprasmes attīstīšanu, 

✓ Attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas. 

Pielietojums:  

materiāls sastāv no 12 vārdu kartiņām, katrā kartiņā 12 vārdi. Katram 

skolēnam ir viena bingo kartiņa, pogas, vai citi sīki priekšmeti. Skolotāja 

sauc vārdus jauktā secībā, skolēns savā kartiņā cenšas izlasīt un atrast 

nosaukto vārdu. Ja viņa kartiņā ir dotais vārds, aizklāj to ar pogu, vai citu 

doto priekšmetu.   
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5.Teikumu veidošana 

Mērķis: Domāšanas un lasīt prasmes attīstīšana. 

Uzdevumi: 

✓ Attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas. 

✓ Attīstīt domāšanas spējas. 

✓ Pilnveidot lasītprasmi. 

Pielietojums:  

Materiāls sastāv no 20 sloksnītēm uz kurām ir sižeta attēli, 20 

teikumu modeļi, kas sagriezti pa vārdam.  Skolēniem uzmanīgi jāvēro 

attēliem, jāizlasa vārdi un jāsaliek vārdu kartītes pareizā secībā zem 

attēliem. Uzdevumu atvieglo tas, ka pirmais vārds ir uzrakstīts ar lielo 

sākumburtu, bet aiz pēdējā vārda ir pieturzīme – punkts. 
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5.1 Teikumi, teikumi 

Materiāls sastāv no 85 kartītēm, no kurām var salikt dažādus 

teikumus. Teikumi sastāv no diviem, trim un četriem vārdiem.  

Uzdevums ir no vārdu kartītēm salikt teikumu un izlasīt to, rosinot , 

lai skolēns jautājuma un izsaukuma teikumus izlasītu pareizā intonācijā.  

Uzdevumu atvieglo tas, ka pirmais vārds ir uzrakstīts ar lielo 

sākumburtu, bet aiz pēdējā vārda ir atbilstoša  pieturzīme . 
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5.2 Ieliec kabatā 

Mērķis :  Uzmanības koncentrēšanās un lasītprasmes attīstīšana. 

Uzdevumi:  

✓ Attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas. 

✓ Pilnveidot lasītprasmi. 

✓ Sekmēt izziņas procesu. 

Pielietojums:  

Materiāls sastāv no četriem burtu pulksteņiem, 48 vārdu kartiņām. 

spēli var spēlēt pa vienam bērnam, pa pāriem. Spēles dalībnieki izvēlas 

savu pulksteni, skolotāja izdala katram dalībniekam vienādu skaitu vārdu 

kartītes. Skolotāja sauc vārdu, skolēns meklē to savās vārdu kartītes, kad 

atrod, pieliek to pie atbilstošā burta savā pulkstenī. Uzvar tas spēlētājs, 

kas pirmais ir aizpildījis savu burtu pulksteni. 

 


