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Projekts 

Logopēdu ideju 

e-krātuvīte 

 
Materiāls paredzēts skolu un pirmsskolu logopēdiem, tomēr idejas smelties tiek aicināti arī 

pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, bērnu vecāki un citi interesenti. Šajā materiālā darba autore 

ir apkopojusi Liepājas skolu un pirmsskolu logopēdu iesūtītos didaktiskos un uzskates materiālus, to 

metodiskos norādījumus, kurus paši logopēdi izmanto savā ikdienas darbā un vēlas dalīties ar 

kolēģēm.  

Šī projekta mērķis – didaktisko un uzskates materiālu apmaiņa (ideju līmenī) starp Liepājas pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu logopēdiem, izmantojot IKT (projekta nolikumu skatīt 

ŠEIT). 

Darba autore: Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” logopēde Vaida Kupše. 

 

 

 

 

 

Darba autore ir apkopojusi iesūtītos didaktiskos materiālus un to metodiskos aprakstus, rediģējot 

iesūtīto materiālu strukrtūru, bet ne saturu. Darba autore nenes atbildību par katra didaktiskā 

materiāla izcelsmi, metodiskajiem norādījiem un attēlu avotiem.  

https://drive.google.com/file/d/1ksQcY896l0VfyPcKJ-nysxdsU6L7tpXr/view?usp=sharing
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Priekšvārds 
 

Kad kopā apvienojas liepājnieču spēks, radošums, atsaucība, apņēmība un atbildība, tad sanāk 

ļoti labs rezultāts, lai kas tas būtu. Darba autore uzsver – komandā ir spēks! Tāpēc no sirds pateicas 

kolēģēm – Liepājas skolu un pirmsskolu logopēdēm par līdzdalību šajā projektā:  

1. Anastasija Lisjanska, Liepājas PII “Liesmiņa”, Liepājas 8.vidusskola. 

2. Anita Palapa, Liepājas Katoļu pamatskola. 

3. Daiga Kurme, Liepājas PII “Mazulītis” (LiepU 2. kursa studente (logopēdijas 

programma)). 

4. Daira Dreimane, Liepājas PII “Pasaciņa”. 

5. Diana Sproģe, Liepājas PII “Pasaciņa”, “Rūķītis”. 

6. Elīna Antoņuka, Liepājas PII “Stārķis”, logopēdiskā grupa. 

7. Karīna Tauriņa, Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs. 

8. Kerstina Baranova, Liepājas PII “Liepiņa”. 

9. Līga Mazkalniņa, Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs. 

10. Māra Domiceviča, Liepājas PII "Pūcīte". 

11. Megija Līva Alberta, Liepājas Centra sākumskola. 

12. Monta Heidmane, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola. 

13. Selga Krauja, Liepājas PII “Delfīns”. 

14. Valda Trinkūna, Liepājas Kristīgā PII. 

Paldies Liepājas Logopēdu Metodiskās apvienības vadītājām – Mārai Domicevičai un Līgai 

Mazkalniņai par atbalstu, iesaistīšanos un sniegto iespēju uzrunāt Liepājas logopēdus, piedaloties 

tiešsaistes semināros. 

Paldies kolēģēm par idejām, par atsaucību, par veltīto laiku!  

Liepājas pilsētas logopēdiem ir izdevies apvienoties e-vidē, un izveidot lielisku materiālu, kur 

var dalīties un smelties jaunas idejas savam ikdienas darbam.  

Lai šis kopdarbs ienes mūsu darbā jaunas dvesmas! 

 

Ar pateicību un cieņu                                                       

Vaida Kupše                                                                 
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Anastasija Lisjanka 
 

Autore, darba vieta: Anastasija Lisjanska, Liepājas P.I.I. “Liesmiņa”, Liepājas 8.vidusskola. 

Materiāla nosaukums: “Lidmašīnas L un L’”.  

Mērķis: L-L’ diferencēšana vārdos un teikumos. 

Ideja: #ЗанятияКоняхиной https://vk.com/club152635295  

Metodiskie norādījumi  

Ciemos ir “лётчик Алексей” un “пилот Слава”. Lidmašīnas ar mīksto skaņu Ļ lidos pie “лётчика 

Алексея”, lidmašīnas ar cieto skaņu L lidos pie “пилоту Славе”. 

Nepieciešams sagatavot divas lapas, kur ir lidmašīnu ēnas un attēloti mūsu varoņi. Sagatavot 

“lidmašīnas” ar dažādiem attēliem, kur vārdos ir cieta skaņa L vai mīksta skaņa Ļ. Diferencējam 

skaņas L-Ļ un nostiprinām teikumu veidošanu “К лётчику Алексею прилетел… ” 

 

 

          

 

  

https://vk.com/club152635295
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Autore, darba vieta: Anastasija Lisjanska, Liepājas P.I.I. “Liesmiņa”, Liepājas 8.vidusskola. 

Materiāla nosaukums: “Šķirojam apģērbu”  

Mērķis: leksiski-gramatiskā komponenta attīstīšana. Vārda krājuma papildināšana un nostiprināšana 

(tēma “apģērbs”), lietvārda un īpašības vārda saskaņošana dzimtē, skaitļos un locījumos  “чистая 

юбка, грязные носки…” 

Ideja: #ЗанятияКоняхиной https://vk.com/club152635295 

Metodiskie norādījumi 

Sagatavot kartiņas ar “tīro” un “netīro” apģērbu, kā arī sagatavot veļas mašīnu un skapi, kur iekšā var 

ielikt apģērbu. Spēle var noritēt dažādi un sasniegt dažādus mērķus, kā paplašināt vārdu krājumu – 

nostiprināt zināšanas par apģērbu, saskaņot lietvārdus un īpašības vārdus, veidot teikumus “я 

положил(а) юбку в шкаф”. 
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Autore, darba vieta: Anastasija Lisjanska, Liepājas P.I.I. “Liesmiņa”, Liepājas 8.vidusskola. 

Materiāla nosaukums: “Zaķis ar lietussargu”.  

Mērķis: skaņas Z automatizēšana vārdos un teikumos. 

Ideja: #ЗанятияКоняхиной https://vk.com/club152635295 

Metodiskie norādījumi 

Nepieciešams sagatavot divas lapas: pirmajā lapā ir attēloti zaķēni ar lietussargiem, otrajā lapā ir 

“paslēpti” attēli. Izslēdzam gaismu, paņemam lukturi (var arī telefonā) un skatāmies, kas ir paslēpts 

zaķim aiz lietussarga. Automatizējam skaņu [z] vārdos un teikumos, nostiprinām prievārda [aiz] 

lietošanu (У зайки за зонтом…).  
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Anita Palapa 
 

Autore, darba vieta: Anita Palapa, Liepājas Katoļu pamatskola. 

Materiāla nosaukums: Papildini mājiņas TAS un TĀ ar pareizajiem ķieģelīšiem. 

Metodiskie norādījumi 

Mērķis: gramatiski pareizu teikumu veidošana.  

 Ar attēlu "ķieģelīšiem" tiek papildinātas mājiņas. Sākumā veidojot vienkāršus teikumus: Tas ir 

zābaks. Tā ir kurpe. Vēlāk paplašināt teikumus ar īpašības vārdiem pareizā locījumā: Tas ir brūns 

zābaks. Tā ir balta kurpe. 
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Autore, darba vieta: Anita Palapa, Liepājas Katoļu pamatskola. 

Materiāla nosaukums: S skaņa attēlos./Š skaņa attēlos. 

Ideja: pašas ideja. 

Metodiskie norādījumi 

Sākotnēji materiāls tika sagatavots pareizu skaņu izrunu nostiprināšanai, lai vizualizētu vārdus, kurus 

bērns izrunā. Materiālu papildus var izmantot, lai pilnveidotu fonemātiskās dzirdes iemaņas - kur 

vārdā tiek saklausīta skaņa (sākumā, vidū vai beigās). Attēli palīdz paplašināt bērnu vārdu krājumu. 

Vārdus var ievietot teikumos.  

Mērķis: Pareiza skaņu izruna ar vizuālizētiem vārdiem. Fonemātiskās dzirdes pilnveidošana. 
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Daiga Kurme 
 

Autore, darba vieta: Daiga Kurme, PII "Mazulītis" logopēde (Liepājas Universitātes 2. kursa 

logopēdijas programmas studente). 

Materiāla nosaukums: “Smalkās motorikas vingrinājumu portfolio” (plašs materiālu klāsts). 

Ideja: tas bija mājas darbs studiju kursā "Smalkā motorika" pie logopēdes Māras Domicevičas, 

smalkās motorikas attīstošās aktivitātes smeltas no pieminētās izmantotās literatūras un no dzirdētā, 

redzētā dzīvē, internetā, no pieredzes. 

Metodiskie norādījumi:  

Materiālā aprakstītās aktivitātes izmantojamas kā logopēdiskās nodarbības ievaddaļa vai kā 

ideju/iedvesmas rosinātājs. 

Materiālu skatīt ŠEIT 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ZUtv5-vY7CwaUCqZ-oB6fO8qB_u9OLuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZUtv5-vY7CwaUCqZ-oB6fO8qB_u9OLuF/view?usp=sharing
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Daira Dreimane 
 

Autore, darba vieta: Daira Dreimane Liepājas PII “Pasaciņa”. 

Materiāla nosaukums: “Sniegpārslu virtene” (lūpu sensibilizēšanas vingrinājums). 

Ideja: I.Adamsa, V.Struka, Mtilmane – Karusa “Lūpas, mēli vingrinot jaukās skaņās vārdiņš top. 

Miofunkcionāli vingrinājumi pareizas runas veidošanai” (Apgāds ‘’Rasa ABC’’ 2000). 

Metodiskie norādījumi 

Nepieciešams – dažāda izmēra ielaminētas papīra sniegpārsliņas, ar diegu piestiprinātas pie 

izturīgākas aukliņas; iekar tās koka statīvā. 

1. Pārsliņas, vienmērīgi pūšot, iekustina tās viļņveida kustībā. Bērnam tiek dots uzdevums: “Ar 

vienu izelpu, ar vienu pūtienu tev jāiekustina visas sniegpārsliņas no viena gala līdz otram”. 

(Šāds vingrinājums būtiski pagarina izelpu un padara to vienmērīgāku). 

2. Ar strauju izelpu iekustina atsevišķas pārsliņas. 

3. Skaļi izrunājot  p, t, k, izraisa pārsliņu kustēšanos. 

Variants: aukliņā var stiprināt katram gadalaikam atbilstošu atribūtiku, piemēram, vasarai – bitītes, 

rudenim – dažādu krāsu koku lapiņas, pavasarim – taurenīšus u.tml. 
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Autore, darba vieta: Daira Dreimane Liepājas PII “Pasaciņa”. 

Materiāla nosaukums: “Draudzīgās sniegpārslas”. 

Ideja: Pašas ideja. 

Metodiskie norādījumi 

Nepieciešams – zila vai balta spēles pamatne (piemēram, lakats, auduma gabals u.tml.), ielaminētas 

dažāda izmēra papīra sniegpārslas, mazāka un lielāka izmēra burtu kartītes, burtu mājiņa – paša vai 

bērnu gatavota. 

Spēli var spēlēt divatā vai lielākā grupā; spēles uzdevums – sameklēt burtu pāri, atpazīt un pareizi 

nosaukt burtus. 

1. Burtu mājiņā ieliktas lielās burtu kartītes, uz sniegpārslām uzliktas mazās burtu kartītes. 

2. Bērns no burtu mājiņas paņem vienu burtu kartīti un atrod tādu pašu burtu uz kādas no 

sniegpārslām. Nosauc burtu un uzliek burtu kartīti uz sniegpārslas ar nosaukto burtu. 

3. Pieaugušais var skaitīt, piemēram, līdz pieci, bet bērnam šajā laika posmā jāatrod       

konkrētais burts. 
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Autore, darba vieta: Daira Dreimane Liepājas PII “Pasaciņa”. 

Materiāla nosaukums: “Gardie ievārījumi”. 

Ideja: Pašas ideja. 

Metodiskie norādījumi 

Nepieciešams – plastmasas spainīši ar dažādu ogu un augļu ievārījumu uzrakstiem, ogu un augļu 

attēliem uz tiem, ielaminēti krāsaini ogu un augļu attēli. 

Mudināt bērnus sašķirot ogas un augļus atbilstošajos spainīšos: 

− pēc krāsas; 

− pēc formas; 

− pēc lieluma; 

− pēc tā, kur tos/ tās var ievākt (mežā, dārzā); 

− pēc vārda pirmās skaņas. 
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Diana Sproģe 
 

Autore, darba vieta: Diana Sproģe, Liepājas PII “Pasaciņa”, “Rūķītis”. 

Materiāla nosaukums: „Ceļojums ar vilcieniņu”. 

Ideja: pašas. 

Metodiskie norādījumi 

Sasniedzamais rezultāts. Pareiza skaņu izruna. Attīstīta fonemātiskā dzirde un uztvere. 

Uzdevumi:  

− Nostiprināt skaņu pareizu izrunu, kā arī diferencēt biežāk jaucamās līdzskaņu kopas vārdos.  

− Vingrināties noteikt skaņas esamību vārdā, un zilbju skaitu.   

− Sekmēt skaņas un burta saiknes izpratni. 

− Vingrināties pareizi saskaņot lietvārdus ar skaitļa vārdiem dzimtēs un locījumos. 

− Rosināt iesaistīt vārdus teikumā. 

− Paplašināt vārdu krājumu. 

− Attīstīt prasmes sadarboties. 

Mērķauditorija: Bērni vecumā no 4-7 gadiem. Didaktisko spēli var izmantot gan darbam 

apakšgrupās, gan individuāli. 

Nepieciešamie materiāli: Vilcieniņu silueti, uz kuriem ir attēli; ciparu kartītes no 1-5; sarkani, zili 

un zaļi apļi; flomāsters; papīra salvete (uzrakstītā notīrīšanai). Lai materiāls kalpotu ilgāk, tas tiek 

ielaminēts.  

Spēles gaita 

I. Skaņu automatizēšanai un diferencēšanai 

1) “Pastāsti, ko redzi?” Bērns veido teikumus. Piemēram: Es redzu puķes. Es redzu čības.  

2) Atrast un nosaukt attēlus, kuru nosaukumā ir skaņa [ķ], bet, pēc tam atrast un nosaukt attēlus, kuru 

nosaukumos ir skaņa [č].  
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II. Fonemātiskās uztveres un dzirdes attīstībai 

 

1) Pedagogs iedod bērnam vilcieniņu. Aicinām bērnu nosaukt attēlus, un katru no tiem „paslēpt” zem 

kāda no krāsainajiem apļiem- zila vai zaļa, iepriekš vienojoties. Piemēram, ja vārdā ir skaņa [s] – 

uzliekot zilu apli, bet, ja skaņa [š] – zaļu apli.  

Sagatavošanas grupas bērniem piedāvājam noteikt skaņas vietu vārdā – sākumā, vidū vai beigās. 

 

 

2) Bērniem vecumā no 6-7 gadiem piedāvājam nosaukt pirmo/pēdējo skaņu vārdā. Ja tas ir patskanis 

uzlikt sarkanu apli, bet, ja līdzskanis – zaļu apli. 
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3) Piedāvājam bērnam nosaukt attēlus, noskaidrot zilbju skaitu vārdā (no 1-5), un uzrakstīt uz tā 

attiecīgo ciparu, izmantojot flomāsteru.   

Ja spēlē piedalās vairāki bērni, tad var samainīties, lai pārbaudītu viens otra paveikto. 

 

 

III.  Gramatiski pareizas runas veidošanai un saistītās runas attīstība 

 

1) Pie vilciena vai attēliem noliekam ciparus, un bērns nosauc ko ved vilciens, veidojot teikumus. 

Piemēram: Vilciens ved divus maisus. Vilciens ved divas somas. Vilciens ved četras pīles.  

 

        

 

2) Piedāvājam bērniem iesaistīt izvēlēto vārdu teikumā. 
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Elīna Antoņuka 
 

Autore, darba vieta: Elīna Antoņuka, Liepājas PII “Stārķis”, logopēdiskā grupa. 

Materiāla nosaukums: “Krāsainie spainīši”. 

Ideja: Pašas  

Metodiskie norādījumi 

Mērķis: pamatkrāsu apgūšana: zila, zaļa, sarkana, dzeltena; priekšmetu klasificēšana pēc krāsām; 

krāsu diferencēšana; dzirdes uzmanības attīstīšana; vārdu saskaņošana dzimtē, skaitlī, locījumā; 

skaņu automatizēšana. 

Spēles gaita 

Salikt priekšmetus pēc krāsām atbilstošajos spainīšos. 

1. Variants 

Logopēds izņem no spainīšiem visus priekšmetus, sajauc tos, un lūdz bērnam salikt 

priekšmetus spainīšos pēc krāsām. Attiecīgi bērna vecumam, piemērojam spainīšu daudzumu. Ja 

bērnam ir trīs gadi, tad dodam divus spainīšus, piemēram, sarkanu un dzeltenu. 

2. Variants 

Paņemt divus spainīšus, piemēram, zaļu un zilu. Logopēds uzdod uzdevumu: zilajā spainīti 

ieliec zaļu zīmuli, bet zaļajā – zilu klucīti u.c. Var sarežģīt uzdevumu, pieliekot vēl kādu spainīti klāt. 

Mērķis – klausīties logopēda verbālās instrukcijas un precīzi tās izpildīt. 

3. Variants. Gramatiskās formas 

Bērns izņem no spainīša priekšmetu un saka – dzeltena poga, dzeltens klucītis u.c. 

Logopēds noliek bērna priekšā vairākus vienas krāsas priekšmetus (atkarībā no vecuma), 

piedāvā bērnam tos iegaumēt. Bērns aizver acis, logopēds noņem vienu (vairākus) priekšmetus no 

galda un jautā: - Kas pazuda? Bērns atbild ar pilniem teikumiem: - Pazuda viens dzeltens klucītis. 

Logopēds noliek divus priekšmetus, piemēram, divus – sieviešu dzimtes, vienu – vīriešu 

dzimtes. Nosauc tos. Jautā bērnam: - Par ko es teicu sarkanS? Bērnam jāiedod priekšmets vīriešu 

dzimtē. Svarīgi! Nosaucam to priekšmetu, kurš ir viens, lai izslēgtu nejaušības principu, nosaucot 

pareizo atbildi. 

4. Variants. Skaņu izruna 

Var nostiprināt uzstādītās skaņas. Bērns izņem no sarkanā (dzeltenā) spainīša tomātu un saka: 

- кРасный помидоР; Желтый Жук u.c. 
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Izdomājiet savu variantu, bērniem ļoti patīk šī spēle! Šo spēli rekomendēju arī vecākiem, lai 

var spēlēt mājas apstākļos.  
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Karīna Tauriņa 
 

Autore, darba vieta: Karina Tauriņa, Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs. 

Materiāla nosaukums: “Burtu bingo”. 

Ideja: veicināt bērna interesi par burtiem caur spēles elementiem un nostiprināt zināšanas par burtu 

veidiem. 

Metodiskie norādījumi 

Spēles uzdevums ir atrast un aizklāt nosaukto burtu. Sākumā bērni izvēlas katrs vienu bingo burtu 

kartīti. Spēles vadītājs (pieaugušais vai bērns) neskatoties no maisiņa vai trauciņa izvelk burtu kartīti, 

nosauc redzamo burtu, pārējie spēles dalībnieki savās kartītēs sameklē un aizklāj šo burtu. Uzvar tas, 

kurš pirmais ir aizklājis visus burtus.  

Šajā materiālā tiek piedāvātas četru veidu kartītes – lielie drukātie burti, iespiestie burti, mazie 

rakstītie burti un lielie rakstītie burti. Bingo kartīšu izvēle atkarīga no tā, kādus burtu veidus bērns 

līdz tam apguvis. Ja bērns apgūst drukātos burtus, tad spēlei izmantojam bingo kartiņas ar šiem 

burtiem. Ja nav pieejami sadzīves priekšmeti un bingo kartiņas nav ielaminētas, bērns var ar 

rakstāmpiederumu nosvītrot/apvilkt nosaukto burtu. 

Nepieciešamie materiāli: bingo kartītes ar burtiem, “saucamie” burti un materiāls nosaukto 

burtu aizklāšanai. 
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Kerstina Baranova 
 

Autore, darba vieta: Kerstina Baranova, Liepājas PII “Liepiņa”. 

Materiāla nosaukums: “Dzīvnieku pasaule”. 

Ideja: pinterest.com (https://www.pinterest.com/pin/576812664787342961/) 

Attēli: google.com 

Metodiskie norādījumi 

Materiāls paredzēts pirmsskolas vecuma bērniem.  

“Dzīvnieku pasaule” galvenokārt veidota, lai: 

− paplašinātu vārdu krājumu un veicinātu gramatiski pareizu teikumu veidošanu; 

− 3-5 gadu vecumā; 

− apgūtu prievārdus; 

− veicinātu bērnu lasītprasmi 5-7 gadu vecumā (zilbes, vārdi). 

 

1. Variants 

Vārdu krājuma paplašināšana, teikumu veidošana.  

Bērnam ļauj uz attēla piestiprināt sev vēlamos dzīvniekus vai okeāna iemītniekus (sk.att.), pēc tam 

logopēds kopīgi ar bērnu pārrunā kas tie ir par dzīvniekiem, kā tos sauc, mutiski veido 

teikumus/stāstus. Logopēds bērnam uzdod dažādus jautājumus (piem. Vai tu zini ko ēd 

bruņurupucis?). 

 

          

  

https://www.pinterest.com/pin/576812664787342961/
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2. Variants  

Prievārdu apgūšana. 

 Logopēds pasaka priekšā teikumus, bērns pēc dzirdētā saliek dzīvniekus (piem. Bebrs sēž uz celma. 

Lācis staigā pie upes. Ūdrs ir paslēpies aiz akmeņiem.). Pēc tam bērns pats mēģina atcerēties un 

pateikt, kur atrodas katrs dzīvnieks. Ja bērnam ir grūtības pašam atcerēties vai izdomāt, logopēds 

palīdz ar jautājumiem (piem. Kur sēž bebrs? – Bebrs sēž uz celma.). 

 

 

 

  



 

22 
 

3.Variants 

Lasītprasmes veicināšana.  

Logopēds uz attēliem piestiprina dažādu dzīvnieku nosaukumus (sadalītu zilbēs vai veselos vārdos). 

Bērns izlasa vārdu un meklē attiecīgo dzīvnieku, piestiprinot to izlasītā vārda vietā.  
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Līga Mazkalniņa 
 

Autore, darba vieta: Līga Mazkalniņa, Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs. 

Materiāla nosaukums: “Mans dārzs”. 

Ideja: https://obuchalka-dlya-detey.ru/ 

Metodiskie norādījumi 

Izglītojamais no maisiņa paņem pa vienam attēlam un “pielīmē” to attiecīgajā vietā, kur paņemtais 

auglis, oga vai dārzenis aug (kokā, zemē vai krūmā).  

Attēlus var sagrupēt (ogas, augļi, dārzeņi). Uzrakstīt to nosaukumus. Veidot teikumus, stāstījumu.  
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Autore, darba vieta: Līga Mazkalniņa, Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs.  

Materiāla nosaukums: “Kas ir manā groziņā?” 

Metodiskie norādījumi 

Materiāla mērķis: grafiski līdzīgo burtu diferencēšana, lasītprasmes un rakstītprasmes 

nostiprināšana.  

Materiāla praktiskais pielietojums: 

1. p-b-d diferencēšana. Rakstītais lielais, rakstītais mazais. Drukātais lielais, drukātais mazais.  

2. Atšķirību noteikšana, kā vizuāli vieglāk atšķirt šos burtus.  

3. Burtnīcā zīmē burtu grafiskos attēlus  

p b d p-pulkstenis, b-bungas, d- dibentiņš 

4. Trīs groziņi (p,b,d), kuros ir “jāieliek” atbilstošais priekšmets (attēls). 

5. Ir burtu plāksnīte un vārdi, kuri ir atspoguļoti attēlos: 

6. Ir plāksnītes ar attēlu nosaukumiem, bērns lasa nosaukumu un noliek zem attiecīgā burta. 
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2. Vārdos tiek noteikta mācāmo skaņu atrašanās vieta, sākumā, vidū beigās. Novieto puķīti 

uz attiecīgā laukumiņa.  

 

 

3. No dotajiem vārdiem izveido teikumus un ieraksta pierakstu burtnīcā. 

4. Tiek piedāvāti vārdi, no vārdiem jāizveido teikums un jāpiesprauž pie līniju lapas. 

Teikumu izlasa, atrod atbilstošu variantu un ieraksta to burtnīcā. (ir dažādu veidu teikumi 

– stāstījuma teikums, izsaukuma teikums, jautājuma teikums). Uz jautājuma teikumiem ir 

jāatrod atbilde, piemēram, planšetē vai datorā, un jāieraksta burtnīcā (jāizlasa un 

jāieraksta burtnīcā). 
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Māra Domiceviča 
 

Autore, darba vieta: Māra Domiceviča, PII "Pūcīte" logopēde. 

Materiāla nosaukums: "Muzikogrammas". 

Smalkās motorikas vingrināšanai, ritma apguvei, dinamiskām pauzēm, jautriem brīžiem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4&t=1s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-qRkX5Pjwc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycn6-72T8Yw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VffM0w_Y6jo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aQAAFLAQyVQ&t=14s 

 

https://music.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=RDAMVMtgbYZWfeVaM 

 

https://music.youtube.com/watch?v=q-3dIEeyDuk&list=PLqcCCS4wQsj6N8ZaszECduuzX-

F_jhZJY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8DEHLUGdYAA  

https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=P-qRkX5Pjwc
https://www.youtube.com/watch?v=P-qRkX5Pjwc
https://www.youtube.com/watch?v=P-qRkX5Pjwc
https://www.youtube.com/watch?v=ycn6-72T8Yw
https://www.youtube.com/watch?v=ycn6-72T8Yw
https://www.youtube.com/watch?v=ycn6-72T8Yw
https://www.youtube.com/watch?v=VffM0w_Y6jo
https://www.youtube.com/watch?v=VffM0w_Y6jo
https://www.youtube.com/watch?v=VffM0w_Y6jo
https://www.youtube.com/watch?v=aQAAFLAQyVQ&t=14s
https://music.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=RDAMVMtgbYZWfeVaM
https://music.youtube.com/watch?v=q-3dIEeyDuk&list=PLqcCCS4wQsj6N8ZaszECduuzX-F_jhZJY
https://music.youtube.com/watch?v=q-3dIEeyDuk&list=PLqcCCS4wQsj6N8ZaszECduuzX-F_jhZJY
https://www.youtube.com/watch?v=8DEHLUGdYAA
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Megija Līva Alberta 
 

Autore, darba vieta:  Megija Līva Alberta, Liepājas Centra sākumskola. 

Materiāla nosaukums: “Kauliņš, vārdiņš, teikumiņš” 

Ideja: facebook platforma. 

Metodiskie norādījumi 

Materiāls sastāv no 10 spēles laukumiem.  

Četri spēles laukumi ir paredzēti, lai veidotu teikumus pēc shēmas Kas? Ko dara? Ko?  

Seši spēles laukumi ir paredzēti, lai veidotu teikumus pēc shēmas Kāds?/Kāda? Kas? Ko dara? 

Papildus ir nepieciešams metamkauliņš.  

Materiālu var izmantot dažāda vecuma izglītojamiem. Pirmsskolas vecumā uzdevumu veic mutiski. 

Sākumskolas posmā var papildināt ar teikumu rakstīšanu.  

Spēles mērķi:  

− Paplašināt vārdu krājumu. 

− Attīstīt teikumu veidošanas prasmes. 

− Veidot pareizu gramatisko konstrukciju lietojumu. 

*Spēle pieejama ŠEIT un ŠEIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1iWw0Cjr_ThdhH5tOnyKsG3-PU17noAzS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEtfNet7xQhjnaIuuxE5u7pb5xGur_xt/view?usp=sharing
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Monta Heidmane 
 

Autore, darba vieta: Monta Heidmane, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola. 

Materiāla nosaukums: “Sakārto pa krāsiņām”. 

Ideja: pinterest.com. 

Metodiskie norādījumi 

Spēles pielietojums: 

− krāsu apguvei; 

− pasīvā un aktīva vārdu krājuma paplašināšanai; 

− vārdu saskaņošanas apguvei; 

− teikumu veidošanai; 

− smalkās motorikas un optisko prasmju pilnveidei. 

 

Pamatne un attēlu kartiņas ir laminētas, kā arī ir izmantoti Velcro tipa pašlīmējoši aplīši, kas ļauj 

bērnam aktīvi darboties uzdevuma izpildes laikā,  pilnveidot smalko motoriku un optiskās prasmes. 

Spēle paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem. 
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Autore, darba vieta: Monta Heidmane, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola. 

Materiāla nosaukums: “Sakārto savu rakstāmgaldu”. 

Ideja: pinterest.com. 

Metodiskie norādījumi 

Spēles pielietojums: 

− prievārdu apguvei, pareizai to pielietošanai teikumos un saistītā runā; 

− pasīvā un aktīva vārdu krājuma paplašināšanai; 

− vārdu saskaņošanas apguvei; 

− teikumu veidošanai; 

− smalkās motorikas un optisko prasmju pilnveidei. 

Tāpat kā uzdevumam “Sakārto pa krāsiņām”, arī šajā uzdevumā pamatne un attēlu kartiņas ir 

laminētas, un izmantoti Velcro tipa pašlīmējoši aplīši. Uzdevumu ir iespējams papildināt izmantojot 

dažādas attēlu kartītes vai figūriņas, kas dod iespēju dažādot iespējamos prievārdus un teikumus. 

Spēle paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem. 
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Selga Krauja 
 

Autore, darba vieta: Selga Krauja, PII “Delfīns”. 

Materiāla nosaukums: “Savieno pareizi”. 

Ideja: pašas. 

Metodiskie norādījumi 

Mērķis – vārdiem pirmās skaņas noteikšana, asociācijas starp skaņa/burts veidošana, burtu apguve, 

smalkās motorikas pilnveidošana. 

Bērns ar pirkstu velk pogu pie kāda burta, otrajā pusē sameklē attēlu, kurš sākas ar šo skaņu, pievelk 

pogu pie attiecīgā burta. Un otrādi – velk pogu pie attēla, nosaka pirmo skaņu, otrajā pusē pievelk 

pogu pie attiecīgā burta. Var spēlēt divi bērni, viens velk pogu pie attēla, nosauc to, nosaka pirmo 

skaņu, otrs bērns meklē attiecīgo burtu, pievelk pogu klāt. 
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Valda Trinkūna 
 

Autore, darba vieta: Valda Trinkūna, Liepājas Kristīgā PII. 

Materiāla nosaukums:  Burtošana (pirkstu vingrināšanai un lasītmācīšanās veicināšanai). 

Ideja: pašas. 

Materiāls: Finieris, PET pudeļu galviņas un korķīši, attēli. 

Spēle sastāv no: attēliem, spēles galdiņa uz kura piestiprinātas PET pudeļu galviņas, PET pudeļu 

korķīšiem, burtiņiem (zem korķa). 

Metodiskie norādījumi: 

1. Variants 

Logopēds uz spēles galdiņa, virs korķīšiem, novieto attēlu, zem korķīšiem iestiprina attēlā redzamās 

lietas nosaukuma burtiņus lai veidojas vārds. Bērns noskaidro, kas redzams attēlā. Nosaka, kura skaņa 

vārdā ir pirmā, atskrūvē korķīti, pārbauda, novieto korķīti ar redzamu burtu blakus tā sākotnējai 

atrašanās vietai. Tad nosauc 2. skaņu ... Kad visas skaņas nosauktas, izlasa vārdu. 

2. Variants 

Logopēds sagatavo spēles galdiņu zem korķīšiem, iestiprinot lietas nosaukuma burtiņus, lai veidojas 

vārds, attēlus novieto blakus. Bērns atskrūvē korķīti, nosauc skaņu, novieto korķīti ar redzamu burtu 

blakus tā sākotnējai atrašanās vietai. Tad nosauc 2. skaņu ... Kad visas skaņas nosauktas, izlasa vārdu. 

Atrod vārdam atbilstošu attēlu, novieto to uz spēles galdiņa. 

3. Variants 

Logopēds sagatavo spēles galdiņu zem korķīšiem, iestiprinot lietas nosaukuma burtiņus sajauktā 

secībā, attēlus novieto blakus. Bērns atskrūvē korķīti, nosauc skaņu, novieto korķīti ar redzamu burtu 

, nosauc 2. skaņu ... Kad visas skaņas nosauktas, izveido un izlasa vārdu. Atrod vārdam atbilstošu 

attēlu, novieto to uz spēles galdiņa. 
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Vaida Kupše 
 

Autore, darba vieta: Vaida Kupše, Liepājas PII “Sprīdītis”. 

Materiāla nosaukums: “Veikals”. 

Ideja: Instagram platforma. 

Metodiskie norādījumi 

Mērķis – īsu teikumu veidošana, vārdu saskaņošana galotnēs, ciparu apgūšana, krāsu diferencēšana, 

valodas sapratnes sekmēšana (verbālo instrukciju izpilde). 

Nepieciešams rotaļu telefons (vēlams ar pogām). 

Spēles gaita 

Logopēds paskaidro spēles noteikumus. Bērns izvēlas, kuram zvanīs – mammai vai tētim. Ja izvēlas 

zvanīt mammai, tad tēti aizsedz ar korķīti (nākošajā nodarbībā zvana tētim). Logopēds saka, - 

“Mamma ir veikalā, mēs zvanīsim mammai un palūgsim nopirkt šīs lietas (parāda uz attēliem)”. 

Logopēds sauc pa vienam ciparus, piem., 2, 5, 3, 1, 4, bērns spiež telefona pogas un zvana mammai. 

Bērns veido teikumus pēc dotās shēmas – Hallo, mamma, nopērc mašīnu; hallo, mamma, nopērc olu 

utt. Kad pasaka pareizu teikumu, tad uz to attēlu, piem., ola, uzliek virsū plastmasas korķi (korķi ir 

dažādās krāsās, var izmantot arī jebko citu – žetonus, vates bumbiņas u.c.), un tā aizsedz visus attēlus. 

Kad visi attēli aizsegti, tad logopēds dod verbālu instrukciju – noņem sarkano (zilo, zaļo utt) korķīti! 

Bērns noņem korķi no zīmējuma, logopēds jautā – kas tas ir? Bērns atbild ar īsu teikumu – tā ir ola, 

tie ir tomāti, tas ir medus u.c.. Vai var uzdot šādu jautājumu - ko mamma nopirka veikalā?  Mamma 

nopirka olu, mamma veikalā nopirka desu u.c. (pareizi saskaņo vārdus galotnēs)!  

Shēma ir veidota ar vienkāršiem 2-3 zilbju vārdiem.  
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Autore, darba vieta: Vaida Kupše, Liepājas PII “Sprīdītis”. 

Materiāla nosaukums: “Veiklie pirkstiņi”. 

Ideja: Facebook platforma. 

Metodiskie norādījumi 

Ieteicamais vecums – no četriem gadiem. 

Spēles mērķis: 

− Koncentrēšanās un uzmanības spēju pilnveidošana. 

− Abu smadzeņu pusložu mijiedarbība. 

− Smalkās motorikas sekmēšana. 

− Redzes-kustību koordinācija. 

Bērns uzliek abas plaukstas uz lapas (savas plaukstas piespiež pie uzzīmētajām plaukstām). Logopēds 

noliek bērna priekšā divus dažādas, vai vienādas krāsas aplīšus. Bērnam (vienlaicīgi abām rokām), 

jāpaceļ tie pirksti, kuri atbilst norādītajai krāsai uz aplīšiem (video https://fb.watch/aSefmDVy8s/ ).  

 

 

  

https://fb.watch/aSefmDVy8s/
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Attēlu avoti 
 

1. https://speechpathologymastersprograms.com/tips-for-speech-therapy-children-with-

autism/ 

2. https://www.tukums.lv/sites/tukums/files/styles/100_style/public/article/Paldies.jpg?itok=S

CE6bM1C 

   

https://speechpathologymastersprograms.com/tips-for-speech-therapy-children-with-autism/
https://speechpathologymastersprograms.com/tips-for-speech-therapy-children-with-autism/
https://www.tukums.lv/sites/tukums/files/styles/100_style/public/article/Paldies.jpg?itok=SCE6bM1C
https://www.tukums.lv/sites/tukums/files/styles/100_style/public/article/Paldies.jpg?itok=SCE6bM1C
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