
Metodiskais materiāls  

IZVEIDO SALIKTENI 
 

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS -  Pašvadīta mācīšanās praktiskā darbībā. 

MĒRĶGRUPA: izglītojamie ar speciālajām vajadzībām, integrēšanai izglītības apguves procesā 

pirmsskolā. 

BĒRNU VECUMPOSMS – 3.posms 

CAURVIJU PRASME – sadarbība – mācās saskaņot darbības ar citiem (darbs grupu un pāru darbs) 

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS:  
 

- Valodu mācību jomā – izpratne par salikteņiem, to veidošanos. Pazīst un pārvelk rakstītos 

burtus. Atdarina pareizu skaņu izrunu. Piedalās daudzveidīgās darbībās, kurās jāsaklausa, 

jāatšķir un jānosauc skaņas. 
 

- Sociālā un pilsoniskā mācību joma - stāsta par savu darbību un sasniegto rezultātu.  

 

 

1. Bērnu darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

(darbam individuāli) no 2 lielajām kartiņām izvēlas vienu. Uz otra galda saliktas 4 mazās 

kartiņas(sagrieztās no 2 lielajām kartiņām).  

Pilno noliek priekšā, sagrieztās sašķiro. Pēc parauga meklē, salīdzinot,  2 mazās kartiņas, kuras 

varētu veidot vārdu- salikteni. Sk. vēro. Ja bērnam grūti to izdarīt, vērš uzmanību uz kartiņu 

krāsu, burtiem, kopējo attēlu, kuru saliekot no mazajām un kopā ar lielo, veido priekšmeta 

attēlu.  

Izlasa, ja bērns to nevar izdarīt, to dara kopā ar skolotāju.  Pārrunā no kādiem 2 vārdiem 

veidojās saliktenis. Var salikteni uzrakstīt. 

2. Bērnu darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

No 3 kartiņām, kuras veido vārda pirmo daļu, izvēlas vienu un noliek sev priekšā. Meklē uz 

otra galda, no saliktām kartītēm, kuras veido salikteņa otro daļu, attiecīgo kartiņu. Saliek kopā. 

Pārbauda ar lielo kartiņu, vai nu izlasot, vai ar krāsas palīdzību, vai atveidojot kopējo 

priekšmeta attēlu. 

Izlasa, ja bērns to nevar izdarīt, to dara kopā ar skolotāju.  Pārrunā no kādiem  2 vārdiem 

veidojās saliktenis. Var salikteni uzrakstīt. Tāpat var rīkoties, izmantojot  kartiņas otro daļu.  

3. Bērnu darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

Darbs pāros. Katram sava kartiņas daļa(vairākas). Meklē kopīgo salikteni.  Pārbauda. 



Izlasa, ja bērni to nevar izdarīt, to dara kopā ar skolotāju.  Pārrunā no kādiem 2  vārdiem 

veidojās saliktenis. Kopīgi izdomā teikumu, kurā iesaistīts saliktenis. 

Var salikteni vai teikumu uzrakstīt.  

4. Bērnu darbība plānotā rezultāta sasniegšanai: 

Darbs grupā.  Strādā pēc jebkura varianta. 

5. Bērnu darbība (padziļināts uzdevums) plānotā rezultāta sasniegšanai: 

Izvelk tukšo kartiņu – paši domā savu salikteni (var zīmēt, rakstīt, meklēt žurnālos attēlus no kā 

veidojas saliktenis).  
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