
Atrodi skaņu 

Pamatuzdevums ir noteikt skaņas atrašanās vietu vārdā (vārda sākumā, vidū vai beigās. 

To var veikt spēles formā, sekojošā veidā: ieliekot pamatnes augšējā daļā ovālu 

zīmējumu, bet zem tā trīs esošajās aplīšu pozīcijās trīs aplīšus, no kuriem vienam 

apakšējā puse ir tumša, taču bērns neredz, kuram tieši. Uzdodam jautājumu par attēlā 

redzamo vārdu, kādu no skaņām šajā vārdā (kur tieši vārdā atrodas skaņa?). Bērna 

uzdevums ir ar pamatnes apakšā esošo aplīti norādīt (ievietojot to attiecīgi pirmajā – 

vārda sākumā, otrajā – vārda vidū, trešajā – vārda beigās) pozīcijā.  Pēc atbildes 

saņemšanas bērns apgriež attiecīgās pozīcijas aplīti un redz, vai atbilde ir pareiza. 

Pareizās atbildes gadījumā aplīti var izņemt un visā nodarbības laikā savākt pēc iespējas 

vairāk aplīšus, tas, ir, pareizās atbildes. Spoguļ-variants. Pēc skolotāja izveidotās aplīšu 

shēmas, bērnam ir jāsameklē nepieciešamais attēls.  

1. „Zilbju skaita noteikšana vārdā.” Cik ir zilbes vārdā – viena divas vai trīs. 

(Paškontrole) Spoguļ-variants. Pēc skolotāja izveidotās aplīšu shēmas, bērnam 

ir jāsameklē attēls, kas atbilst zilbju skaitam; 

2. „Vārds, vārda savienojums, teikums”. Bērns ceļo ar ripiņu no pirmā aplīša 

uz otro un pēc tam uz trešo. Atbilstoši attēlam bērnam ir: 1 – jānosauc attēlotais 

vārds, 2 – jāizdomā vārda savienojumu, 3 – jāizdomā teikums ar doto vārdu. Ja 

uzdevums ir izpildīts pareizi – bērns var izņemt attiecīgo aplīti; 

3. „Vārda dzimte”. Bērnam ir jānosaka dotā attēla dzimte. Pirmais aplītis – 

vīriešu dzimte, otrais aplītis – sieviešu dzimte, trešais – vidējā dzimte (krievu 

valodai). (Paškontrole)’; 

4. „Vienskaitlis - daudzskaitlis”. Bērns ceļo ar ripiņu no pirmā aplīša uz otro un 

pēc tam uz trešo. Atbilstoši attēlam bērnam ir: jāizmaina attēlotais vārds 

atbilstoši skaitam: viens, divi, daudz (akmens, akmeņi, akmeņu). Ja uzdevums 

ir izpildīts pareizi – bērns var izņemt attiecīgo aplīti; 

5. „Izveido teikumu!”. Bērns ceļo ar ripiņu no pirmā aplīša uz otro un pēc tam uz 

trešo. Atbilstoši attēlam bērnam ir jāizveido teikums – stāstījuma, izsaukuma, 

jautājuma. 


