Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra

1.-9. klašu skolotāju, kuri strādā ar bērniem,
kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai
vairāki smagi attīstības traucējumi, izstrādātie
metodiskie līdzekļi komunikācijas prasmju
veidošanai

IZSTĀDE



Metodiskie līdzekļi tapuši 2020./2021.mācību gadā.



Autori ir Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi, kuri strādā
ar bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi
attīstības traucējumi.



Metodiskie līdzekļi pielietojami integrēti dažādos mācību priekšmetos ar mērķi
pilnveidot komunikācijas prasmes.



Metodiskie līdzekļi paredzēti skolēniem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem dažādos
vecumposmos, bet var pielietot arī citām mācību programmām.

skolotāja Aija Stegmane

spēle “Izpildi darbību!"
Lietošanas instrukcija


Spēle sastāv no spēles kartiņām, uz kurām ar Widgit simboliem uzrakstīta
frāze, darbības norādījums. Spēles kartiņu skaitu, saturu, grūtības pakāpi
izvēlas spēles vadītājs atkarībā no darbību mērķa, tēmas un dalībnieku
spējām. Dalībnieku skaits bez ierobežojumiem.



Dalībnieki sasēžas aplī. Spēles kartiņas izkārto uz grīdas, ar uzrakstu uz leju.
Katrs dalībnieks pēc kārtas izvēlas vienu kartiņu, patstāvīgi vai ar palīdzību
izlasa, atpazīst norādījumu un izpilda to.



Variācija – dalībnieks savas kartiņas darbību nodemonstrē, pārējie dalībnieki
atkārto.

skolotāja Arita Poheviča

Didaktiskais materiāls balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu
diferencēšanai.
Lietošanas instrukcija
Uzdevumu komplekts paredzēts līdzskaņu T – D, P – B, K – G, S – Z diferencēšanai
(sk.1.att.). Papildus izmantojams vārdu krājuma paplašināšanai, lasīšanas un
rakstīšanas iemaņu veicināšanai, kā arī smalkās motorikas attīstīšanai.



1.attēls

skolotāja Arita Poheviča
Didaktiskais materiāls balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu diferencēšanai.
Didaktisko materiālu var pielietot:


Widgit simbolu kartēs apvilkt simbolus, kuru nosaukumos ir attiecīgā skaņa
vārda sākumā (sk.2.att.);



Widgit simbolu kartēs uzrakstīt attiecīgo burtu (sk.2.att.);



Grupēt Widgit simbolus pēc attiecīgās skaņas vārda sākumā (sk.3.att.);



Uz Widgit simbolu kartes izkārtot attiecīgos burtus (sk.4.att.);



Izlasīt un novietot vārdu kartes zem attiecīgajiem simboliem uz Widgit simbolu
kartes (ar/bez parauga) (sk.4.att.);

Skolotājs materiālu var izmantot daudzveidīgi, atbilstoši katra skolēna
vajadzībām. Papildus iepriekš uzskaitītajām materiāla izmantošanas iespējām, to
var arī kopēt un izmantot kā darba lapu. Tajās var norakstīt un/vai rakstīt vārdus,
krāsot simbolus, vai griezt un līmēt simbolus burtnīcā.

skolotāja Arita Poheviča

Didaktiskais materiāls balsīgo un
nebalsīgo līdzskaņu
diferencēšanai.

2.attēls

3.attēls

4.attēls

skolotāja Gita Glezere

Komunikācijas grāmatiņa
Lietošanas instrukcija


Kabatas formāta komunikācijas grāmatiņa sadzīves vajadzību nodrošināšanai
(tēmas: ēdiens, dzērieni, aktivitātes un emocijas).



Iespējams lietot gan kā augmentatīvo, gan kā alternatīvo komunikācijas
līdzekli.



Lietošana-atbilstoši situācijai, kurā ir apgrūtināta komunikācija, skolotājs vai
skolēns izvēlas attiecīgo kartiņu ar Widgit simbolu un demonstrē to.

skolotāja Gunita Žabre

Taustes un komunikācijas prasmju attīstošā
spēle “Kas ir maisiņā?”
Lietošanas instrukcija.
Materiāls sastāv no 2 auduma maisiņiem ar identisku priekšmetu saturu.
Priekšmeti var būt brīvi izvēlēti no apkārtējās vides, vai arī tematiski atlasīti.
Piemēram, “mazgāšanās”-ziepes, zobu birste, zobu pasta, sūklis u.c;
“rakstāmlietas”- zīmulis, pildspalva, dzēšgumija, asināmais, saspraude, līmes
zīmulis, u.c.
Spēlētāju skaits: vismaz divi

VARIANTS I


Viena maisiņa saturs izlikts uz galda. Bērni atpazīst priekšmetus un tos nosauc.



Spēlētājs A aicina: “Izņem lūdzu no maisiņa… (nosauc vienu priekšmetu)”



Spēlētājs B liek roku maisiņā un pēc taustes atrod prasīto priekšmetu, tad izņem
to, dod spēlētājam A, sakot “Lūdzu”



Spēlētājs A: “Paldies!” un noliek izņemto priekšmetu blakus prasītajam.



Spēlētājs A aicina izņemt nākamo priekšmetu.



Tā turpina, līdz visi priekšmeti no maisiņa izņemti un atrodas uz galda pa divi.



Priekšmetus saliek atpakaļ maisiņā. Spēli atkārto, dalībniekiem mainoties lomāmspēlētājs B aicina izņemt priekšmetu, spēlētājs A pēc taustes atrod prasīto.
Noslēgumā secina, kam visi šie priekšmeti paredzēti.

VARIANTS II


Katrs dalībnieks paņem savu maisiņu.



Spēlētājs A izņem no maisiņa vienu priekšmetu un saka: “Man ir zīmulis.” Noliek to
uz galda un aicina: “Izņem lūdzu tu arī zīmuli!” (vai jautā: “Vai tev arī ir zīmulis?“)



Spēlētājs B liek roku maisiņā un pēc taustes atrod prasīto priekšmetu, tad izņem to
un atbild : “Jā, man arī ir zīmulis!” Noliek uz galda blakus tur esošam zīmulim.



Spēlētājs B izņem no maisiņa nākošo priekšmetu un saka: “Man ir dzēšgumija. Vai
tev arī ir dzēšgumija?”



Spēlētājs A liek roku maisiņā un pēc taustes atrod prasīto priekšmetu, tad izņem to
un atbild: “Man arī ir dzēšgumija!”



Turpina līdz visi priekšmeti izņemti. Noslēgumā secina, kam visi šie priekšmeti
paredzēti.

Satausti un izņem
lūdzu no maisiņa
karoti!

priekšmeti no apkārtnes

mazgāšanās

rakstāmpiederumi

Sataustīju!
Man arī ir karote!
Lūdzu ņem!

skolotāja Ilona Getiņa

Mācību materiāls-darba lapas mācību stundām izglītojamiem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem alternatīvajā
komunikācijā.
Lietošanas instrukcija.


Materiāls lietojams individuāli katram skolēnam.



Materiāla uzdevumi ir iepazīt un apgūt piktogrammas, paplašinot vārdu
krājumu.



Veidojot vārdu savienojumus, mācīt atbildēt uz jautājumiem. Veidot dialogu ar
skolēnu.



Vingrināties burtu un atsevišķu vārdu rakstīšanā ar drukātiem burtiem.



Piktogrammas un attēli ir jāizgriež un jāpielīmē. Līdz ar to veidos un nostiprinās
iemaņas griešanā ar šķērēm un papīra noklāšanā ar līmi, pielīmēšanā.

skolotāja Ilze Kupriša

spēle “Korķīšu burtiņi”
Lietošanas instrukcija.
Spēle sastāv no burtu kartītēm un pudeļu korķīšiem, kas ir dažādās krāsās.
Darbības gaita:


Skolotāja uzaicina bērnus apskatīt un aptaustīt pudeļu korķīšus.



Nosauc korķīšu krāsas (sarkans, zaļš, zils, dzeltens, brūns, melns un balts) un formu (apaļš).



Nosauc burtus vai vārdus, kurus saliks.



Likt korķīšus vienu aiz otra, izveidojot noslēgtu burta formu.



Satvert ar labo roku un likt korķīšus.



Saskaiti pudeļu korķīšus.



Lasi saliktos burtus un vārdus, noraksti tos.



Trenē acumēra un sīko kustību koordināciju.



Spēli var paplašināt ar ciparu kartītēm un priekšmetu attēliem (puķe, mašīna, mākonis u.c.)

skolotāja Jana Šulca

Metodiskais materiāls lasītprasmes apguvei
Lietošanas instrukcija.
Materiāls paredzēts lasīšanai pēc vārda tēla metodes un analītiski sintētiskās metodes.
Metodisko materiālu var arī izmantot vārdu krājuma paplašināšanai par dažādām
tēmām, piemēram, augļi, dzīvnieki, putni u.c.

Materiāla izmantošanas iespējas:


Darbs ar skaņām.



Bērni nosaka vārda pirmo skaņu, saliek skaņas pareizā secībā.



Darbs ar zilbēm.



Bērni no zilbēm veido vārdus.



Darbs ar vārdu kartēm.



Bērni meklē atbilstošo vārdu pēc vārda tēla izskata, pēc nosaukuma.



Darbs ar vārdu rakstīšanu.



Bērni noraksta vārdus pēc parauga, pēc atmiņas, diktēšanas.

skolotāja Janina Ponomarjova

Atrodi lieko priekšmetu katrā rindā?
Lietošanas instrukcija.
Attīstošā spēle sastāv no 7 lapām. Uz katras darba lapas ir 4 uzdevumi.
Darbības gaita.


Nosauc priekšmetus katrā rindā, parādi tos.



Izkrāso attēlus.



Saskaiti priekšmetus.



Raksti kārtas skaitļus. Sanumurē!



Domā, kurš priekšmets ir lieks? Kuri priekšmeti sader kopā?



Nosvītro lieko priekšmetu.



Nosauc priekšmetus (kuri sader kopā) vienā vārdā.



Kādu vēl priekšmetu var pievienot klāt. Uzzīmē!



Lasi vārdus, noraksti tos.



Raksti vārdu, kurš vieno – vispārina priekšmetus, kuri sader kopā.

skolotāja Kristīne Diķe

Emocijas (prieks-priecājos, raud-raudu,
smiekli-smejos, brīnums-brīnos, dusmas-dusmojos,
bailes-baidos)
Lietošanas instrukcija.


Iepazīties ar attēliem uz bumbiņas.



Kopā ar skolotāju attēlot emociju, skolotājs attēlo emociju un skolēns nosauc
vai parāda atbilstošu attēlu vai bumbiņu.



Mēģināt attēlot pie spoguļa kādu no emocijām.



Salīdzināt kastes attēlu ar bumbiņas attēlu.



Atrast atbilstošu bumbiņu un kastīti.

skolotāja Kristīne Diķe

Emocijas (prieks-priecājos, raud-raudu, smiekli-smejos, brīnums-brīnos,
dusmas-dusmojos, bailes-baidos)


Ielikt bumbiņu atbilstošajā kastītē.



Nosaukt emociju.



Uzzīmēt emociju (veidot plastilīnā emociju)



Ar labo roku izņemt bumbiņas, ar kreiso roku ielikt bumbiņas.



Nosaukt bumbiņas krāsu. Kas vēl ir tādā krāsā?(saule, puķe, cālis )



Skolotājs rāda emociju ar savu seju. Skolēna uzdevums pazīt emociju, uzzīmēt
uz bumbiņas un ievietot atbilstošā kastītē.



Salikt kastītes rindā vienu aiz otras, salikt kastītes rindā blakus vienu otrai,
salikt kastītes vienu virs otras.

skolotāja Kristīne Diķe

Emocijas (prieks-priecājos, raud-raudu, smieklismejos, brīnums-brīnos, dusmas-dusmojos, bailesbaidos)

skolotāja Kristīne Lāce

Pasaka “Draugi” (Widgit simbolu pierakstā)
Lietošanas instrukcija.
Pasaka ir sarakstīta vieglajā valodā un ilustrēta
ar Widgit simboliem. Pasaka ir izmantojama
mācību procesā daudzveidīgi.

1. variants.


Pasaku skolēns var izlasīt ar skolotājas
palīdzību vai patstāvīgi. Pārrunāt saturu,
atbildēt uz jautājumiem, iztēloties sevi
attiecīgajā situācijā, mācīties secināt, kā būtu
pareizi rīkoties.

2. variants.


Pasaka ir sadalīta
vienkāršos paplašinātos
teikumos (teikumssloksnīte). Skolēna
uzdevums ir teikumus
salikt secīgi, lai veidotos
pasaka. To var darīt pēc
parauga vai arī
reproducējot atmiņā
pasakas sižetu.

3. variants.


Pasakai trūkst
5 vārdi.
Skolēna
uzdevums ir
ievietot,
nosaukt vai
ierakstīt
atbilstošo
vārdu svītriņas
vietā.

skolotāja Vineta Ciukore

didaktiskā spēle ’’Burtu draudzība. Patskaņi.”
Lietošanas instrukcija.


Spēle «Burtu draudzība» paredzēta burtu rakstības atpazīšanai,
iegaumēšanai un nostiprināšanai. Spēle sastāv no lapām, kuras ir
sagrieztas 5 daļās. Katrā spēles lapā dots 1 attēls un tā pirmās
skaņas burts četros variantos – lielais, mazais drukātais; lielais,
mazais rakstītais, katrā daļā pa vienam burtam un attēls.



Spēle veicina tādas kognitīvās spējas, kā valodas attīstība, vārdu
krājuma paplašināšana, uzmanība, atmiņa, salīdzināšana, acs rokas darbība, telpiskā orientācija, savstarpējā sadarbība.

skolotāja Vineta Ciukore

didaktiskā spēle ’’Burtu draudzība. Patskaņi.”


Uzdevums – salikt pareizi katra burta lapu (kā puzli), nosaukt un
parādīt tajā redzamos burtus, piemēram, ’’acs’’- lielais rakstītais
A, mazais rakstītais a, lielais drukātais A, mazais drukātais a).



Tāpat spēli var spēlēt pa diviem, vai trim kā ‘’Loto’’ un citos
veidos. Spēli var paplašināt ar līdzskaņiem, divskaņiem, kā arī
palielināt grūtības pakāpi, nomainot attēlus uz mazāk pazīstamu
priekšmetu, parādību, darbību, vai procesu atspoguļojumu.



Pašpārbaude – ikvienai lapai aizmugure ir atšķirīgā krāsā, un,
saliekot pareizi, sakrīt griezuma līnijas.

skolotāja Laura Dzērve

didaktiskā spēle Dzīvnieku balsis
Metodiskā līdzekļa uzdevumi:
 Iemācīties mājdzīvnieku, mājputnu un dažu meža dzīvnieku nosaukumus,
 Atdarināt dzīvnieku un putnu balsis,
 Sadarboties ar klasesbiedriem,
 Izdziedāt katra dzīvnieka un putna nosaukumu,
 Izdziedāt katra dzīvnieka un putna dziesmu.
Lietošanas instrukcija:
 Metodiskai līdzeklis – metamais kauliņš paredzēts lietošanai skolēniem kopā ar
skolotāju, sēžot aplī uz grīdas. Skolotāja pēc savas sacerētas melodijas izdzied:
,,Kā sauc šo dzīvnieku?’’ un ripina kauliņu kādam no skolēniem. Skolēns parāda,
kā ir apstājies metamais kauliņš, kurš dzīvnieks ir augšpusē un kopā ar skolotāju
pēc iepriekš nodziedāta parauga izdzied dzīvnieka vai putna nosaukumu.
Skolotāja turpina dziedāt, piemēram: ,,Kā saka sunītis?’’ un skolēns kopā ar
skolotāju izdzied: ,,Vau, vau, vau’’. Pēc tam skolēns ripina kauliņu citam klases
biedram, kurš atkārto visu iepriekš minēto saskaņā ar uzmesto attēlu.
 Lai varētu apgūt pēc iespējas dažādāku dzīvnieku un putnu balsis, attēli ir
maināmi.

skolotāja Kristīna Homenko

didaktiskā spēle ’’Vingrosim jautrāk!’’
Lietošanas instrukcija.


Spēlei ir vajadzīgs metamais kauliņš un A4 formāta attēli ar Widgit
simboliem par sportiskām aktivitātēm, piemēram –“Pietupies!”,
“Rāpo!”, ”Izskrien līkloci!” utt.).



Spēlē 2 vai vairāk dalībnieki.



Attēlus izkārto uz grīdas pēc numerācijas augošā secībā (aplī vai
taisnā virzienā ar mazām atstarpēm);



Pēc kārtas katrs spēles dalībnieks met metamo kauliņu un pats
paiet uz priekšu tik lauciņu, cik attēlots uz kauliņa;



Apstājoties pie zīmējuma, izpilda vingrojumu, kas attēlots. Izpilda tik
reizes, cik sākumā vienojas (piemēram, 7 reizes);



Uzvar tas, kurš pirmais sasniedz finišu.

skolotāja Dace Janeka

Burtu, zilbju, vārdu spēle “Apģērbs.”
Lietošanas instrukcija.


Materiāls paredzēts izglītojamiem ar vidēji smagiem un smagiem
garīgās attīstības traucējumiem stāstītprasmes un lasītprasmes
iemaņu veidošanai. Ar šī materiāla palīdzību lasīšanas
pamatprasmes var apgūt gan pēc vārda - tēla metodes, gan pēc
analīzes - sintēzes principa.



Šo materiālu var izmantot gan individuālās, gan grupu nodarbībās.
Tas pielāgojams dažādiem attīstības līmeņiem.



Materiāls sastāv no uzdevumu kartītēm, vārdu, zilbju un burtu
kartītēm, piktogrammām un attēliem.



Uzdevumus var papildināt un variēt atbilstoši izglītojamo zināšanu
līmenim un nodarbības tēmai.

skolotāja Dace Janeka
Burtu, zilbju, vārdu spēle “Apģērbs.”

Uzdevumu kartītes

Vārdu, zilbju, burtu kartītes

Attēlu un piktogrammu kartītes

skolotāja Dace Janeka
Burtu, zilbju, vārdu spēle “Apģērbs.”

Uzdevumu piemēri

Skolotāja Irita Kovaļska

didaktiskā spēle
Vienkāršu gramatiski pareizu teikumu veidošana
Lietošanas instrukcija.


Materiāls sastāv no vienkāršiem attēliem, kuros redzama kāda
darbība, no Widgit simbolu + vārdu kartītēm un no atbilstošiem
teikumiem Widgit sistēmā.



Vērojot attēlu, skolēns no Widgit simboliem veido vienkāršu
teikumu, kurš atbild uz sekojošiem jautājumiem - Kas?
Ko dara? Ko?



Pēc tam izveidotajam teikumam pievieno klāt veselu teikumu.
Izglītojamie, kuri spēj, veic teikuma norakstu pēc parauga.



Spēles variants: Mācot lietvārdus un darbības vārdus, bērnam
teikumā jāievieto tikai trūkstošais lietvārds vai darbības vārds.

skolotāja Lāsma Novada

didaktiskā spēle ’’Krāsas un cipari’’
Komunikācijas materiāls paredz veidot sarunu gan par pavasari, gan
puķēm, gan skaitu, gan ciparu, gan par jēdzieniem: lielāks, mazāks.
Lietošanas instrukcija.


Spēli var izmantot ciparu un krāsu apguvē un šo zināšanu
nostiprināšanā, kā arī skaita un cipara savienošanā un skaitļa sastāva
noteikšanā.



Spēles vadītājs puķei uzliek attiecīgi vai nu cipara vai krāsu kartīti. Bērns
attiecīgi saliek tik mārītes (vai tādā krāsā) kā norādīts.



Pedagogam un bērnam vienādu krāsu aplīši, bet vieni lielāki, citi mazāki.
Bērnam jāatrod tādu pašu krāsu, veidojot sarunu par to, kas lielāks, kas
mazāks.



Bērni ar valodas sistēmas traucējumiem var izpildīt tikai instrukcijas.

skolotāja Daina Sičeva

didaktiskā spēle “Boulings”
Spēle attīsta bērnu komunikācijas prasmes (darboties grupā, būt uzmanīgam, pacietīgam, priecāties par cita
veiksmi u.c.), veicina koordinācijas, valodas un matemātisko prasmju nostiprināšanu (sava vārda rakstīšana,
skaitīšana, saskaitīšana, krāsu, ciparu atpazīšana, rakstīšana, salīdzināšana).


Spēlei nepieciešams:



Kartona pamatne ar sešiem dažādu krāsu apļiem.



6 PET pudeles (ķegļi), kuras bērni paši izrotājuši ar krāsainu orakālu.



Ūdens, ko iepildīt pudelēs, lai tās būtu stabilākas.



Bumba (ja tā ir liela un smaga, tad pudelēs ūdens jāiepilda līdz pusei, ja maza un viegla,
tad tikai nedaudz).



Darba lapa, iegūto punktu skaita pierakstīšanai.

Spēles norises vietai ir nepieciešama gluda virsma.
 Mešanas vietu atzīmē ar līniju, izmantojot krītu, orakālu u.tml.




Attālumam nevajadzētu būt lielākam par 3 m (atkarīgs no bērnu spējām).



Veicot punktu saskaitīšanu un ierakstīšanu tabulā var izmantot saskaitīšanas
palīglīdzekļus: skaitļu rindas, ciparu kartiņas, ESM, savukārt, lai noskaidrotu, kurš
spēlētājs ir ieguvis vislielāko punktu skaitu – salīdzināšanas zīmes (<,=,>).

skolotāja Daina Sičeva

didaktiskā spēle “Boulings”
Lietošanas instrukcija.


Bērni izvieto pudeles (ķegļus) uz krāsu apļiem tā, lai tās veidotu trijstūri.



Katrs spēles dalībnieks veic 3 – 5 metienus (pēc kopējas norunas).



Pēc katra metiena bērns pats saskaita, cik pudeles viņam izdevies ar
bumbu apgāzt.



1 pudele = 1 punkts. Punktu skaitu (ciparu) ieraksta punktu saskaitīšanas
lapā.



Spēles noslēgumā, kad visi dalībnieki ir izdarījuši savus metienus, katrs
saskaita savu iegūto punktu skaitu un ieraksta ailē “Cik kopā?”



Visi kopā, salīdzinot iegūto punktu skaitu, noskaidro kurš tad IR
UZVARĒTĀJS!

Spēles noteikumus var mainīt un papildināt atbilstoši bērnu attīstības
līmenim un spējām.

“ĶEGĻI” UN PAMATNE TO IZVIETOŠANAI

“ĶEGĻU” IZVIETOJUMS

PALĪGMATERIĀLS MATEMĀTISKO DARBĪBU VEIKŠANAI

DARBA LAPA IERAKSTU VEIKŠANAI

skolotāja Līga Sileniece

didaktiskā spēle ’’Kas kur dzīvo?’’
Lietošanas instrukcija.


Metodiskais līdzeklis sastāv no 6 lapām, katra lapa ir kā
apgalvojums, ka šie dzīvnieki dzīvo, piemēram, lauku sētā, jūrā,
siltajās zemēs, mežā, pļavā un upēs, ezeros.



Metodiskā līdzekļa mērķis ir prast sagrupēt piktogrammu vai
Widgit attēlus ar dzīvniekiem atbilstoši dzīvesvietai.



Ja ir pieejamas dzīvnieku figūras no plastmasas, tad tās arī šeit
labi noderētu. Šim metodiskam līdzeklim lieliski var izmantot
kalendāra attēlus.

skolotāja Līga Sileniece

didaktiskā spēle ’’Krāsu meklējumos’’
Lietošanas instrukcija.


Metodiskais līdzeklis sastāv no 24 lieliem, 24 maziem suņu
attēliem un 20 dažādu krāsu toņu kvadrātiem. Attēli ņemti no
kalendāriem.



Skolēna uzdevums ir piemeklēt mazo attēlu tādam pašam
lielajam attēlam un katram attēlam piemeklēt atbilstošas krāsu
toņu kartītes.



Skolēni, var raksturot arī attēlā redzamo suni, suņu skaitu,
darbību, kuru suns veic, suņu krāsas, gadalaiku, kurā suns
fotografēts, u.tml., atbildot uz pedagoga jautājumiem.

skolotāja Līga Sileniece

didaktiskā spēle ’’Atrodi pareizo apgalvojumu!’’
Lietošanas instrukcija.


Metodiskam līdzeklim par pamatu ņemts Latvijas dzīvnieku
kalendārs ar 12 attēliem, un tas sastāv no 12 lieliem un 12
maziem attēliem. Atsevišķi ir sagatavotas kartītes ar 12
teikumiem, kuri raksturo katru dzīvnieku.



Metodiskā līdzekļa mērķis ir prast izlasīt teikumu un atrast tam
atbilstošo dzīvnieka attēlu. Tas varētu palīdzēt skolēnam izprast
lasītā teikuma jēgu un atkārtot savas zināšanas par dzīvniekiem.

skolotāja Līga Vizla

didaktiskā spēle ’’Būvēsim māju!”


Spēles uzdevums: veicināt verbālās un neverbālās komunikācijas
un sadarbības prasmju veidošanos.



Dalībnieku skaits: 2 - 6



Spēles piederumi:



Pašizgatavota liela izmēra kartona māja ar jumtu, kurā iezīmēti 28
spēļu lauciņi, katrs lauciņš 9 cm x 9 cm.



4 aploksnes, katrā aploksnē 12 vienas krāsas kartona lapiņas 9
cm x 9 cm, attiecīgi – dzeltenā, oranžā, zaļā un violetā krāsā.



2 metamie kauliņi 2 spēles variantiem. 1. kauliņš 9 cm x 9 cm ar
cipariem no 1 - 6 uz sānu skaldnēm, bet 2. kauliņš 4 cm x 4 cm ar
punktiem no 1 - 6 uz sānu skaldnēm.

skolotāja Līga Vizla

didaktiskā spēle ‘’Būvēsim māju!”
Lietošanas instrukcija.


Spēli organizē klasē uz paklāja, lai nodrošinātu spēļu kauliņu labāku
ripošanu.



Spēlētāji nosēžas pusaplī, priekšā novieto kartona māju ar iezīmētiem
lauciņiem.



Katrs spēlētājs saņem vienu aploksni ar 12 vienas krāsas kartona lapiņām.



Pirms spēles noskaidro krāsu nosaukumus, veic izmēģinājuma metienu.
Spēli iesākot, skaita pantiņu, lai noskaidrotu spēles sācēju.



1.variants. Sācējs met lielo spēles kauliņu, nosauc ciparu, no savas krāsas
lapiņām ņem atbilstošu skaitu un ieliek tās secībā mājas lauciņos, sākot no
kreisās puses pirmā lauciņa. Spēle turpinās pa apli. Spēles gaitā dalībnieki
var palīdzēt cits citam. Uzvar tas, kurš pirmais izlietojis visas savas kartītes.



2.variants. Spēles dalībnieki izmanto mazāko metamo kauliņu ar
punktiņiem, kur jānosaka punktu skaits redzamajā skaldnē.

Paredzamais rezultāts:
• Savstarpējās (verbālās, neverbālās)
komunikācijas uzlabošanās dalībniekiem.
• Garīgo resursu mobilizācijas līmeņa
paaugstināšanās.

• Adaptācijas spēju palielināšanās konkrētajā
situācijā.
• Personīgās iniciatīvas aktivizēšanās.

• Paškontroles līmeņa paaugstināšanās.

skolotāja Evija Zāģere

komunikācijas līdzeklis ’’Iepirkšanās grāmata’’


Metodiskais materiāls paredzēts gan iepirkšanās procesa apguvei spēlējoties
’’Veikalos’’, gan iepērkoties īstā veikalā.



Materiālu var lietot gan kā runu aizstājošu, gan kā runu atbalstošu saziņas
līdzekli.



Konkrētās saziņas grāmatiņas ir vienkāršas, tematiskas un piemērotas tieši
iesācējiem.



Katrā grāmatiņā ir sadaļa ar veikalā biežāk lietotajām frāzēm, ar iespējamo
pirkuma daudzumu, skaitu, ar biežāk lietotajiem iesaiņojumu veidiem un ar
kādu no pārtikas grupām Widgit sistēmā.



Saskaņā ar lietotāja vajadzībām, spējām un prasmēm līdzīgas grāmatiņas var
veidot arī lietošanai nepārtikas preču veikalos, kā arī papildināt šķirkļus ar
citiem skaitļiem, populārām mērvienībām un retākiem iesaiņojumu veidiem.
Tās var veidot no piktogrammām, Widgit attēliem, zīmējumiem vai fotogrāfijām.



Lai atbrīvotu rokas saziņai ar žestiem, darbībām ar naudu un iepirkumiem,
grāmatiņas var piestiprināt pie aukliņām un iekārt kaklā.

