Patskaņu māja
Attīstošais uzdevums:
Attīstīt fonemātisko dzirdi.
Pamatuzdevums ir noteikt vai pirmajā zilbē ir īsais, vai garais patskanis (pirmā
zilbe ir īsa vai gara).

1.variants.
Bērnam iedod divas mazās mājiņas, kuras tiek apzīmētas kurās dzīvos piem. īsais
patskanis “a”, kurās garais patskanis “ā”. Bērnam tiek iedotas kartiņas kurās
zīmējuma nosaukumā pirmajā zilbē ir īsais patskanis “a”, vai garais patskanis “ā”.
Bērnam kartiņas ir jāievieto atbilstošajās mājiņās, pēc pirmās zilbes, ja pirmajā zilbē
ir īsais patskanis “a” tad to liek mājiņā kura apzīmēta ar īso patskani “a”, ja pirmajā
zilbē ir garais patskanis “ā” tad kartiņu liek mājiņā kura apzīmēta ar patskani “ā”.

2. variants.
Bērnam tiek iedotas visas astoņas mājiņas kuras tiek apzīmētas ar atbilstošo patskani
(katrai mājiņai savs patskanis). Bērnam tiek iedotas visas kartiņas ar attēliem. Bērnam
jāsašķiro kartiņas pēc pirmās zilbes un jāievieto atbilstošajā mājiņā. Piemēram, ja
vārda pirmajā zilbē dzirdam skaņu “e“, tad kartiņu liekam mājiņā, kas apzīmēta ar
patskani “e“, ja vārda pirmajā zilbē dzirdam skaņu “ī“, tad kartiņu liekam mājiņā, kas
apzīmēta ar skaņu “ī“.

3. variants.
Bērnam tiek iedotas lielās mājas. Lielās mājas tiek apzīmētas ar apzīmējumiem kāds
patskanis būs dzirdams pirmajā zilbē -īsais patskanis vai garais patskanis. Īsais
patskanis tiek apzīmēts ar “O“, garais patskanis ar “Õ“. Bērnam tiek iedotas visas
kartiņas ar attēliem. Bērnam visas kartiņas jāsašķiro pēc pirmās zilbes, vai pirmajā
zilbē ir dzirdams īsais, vai garais patskanis (zilbe būs īsa vai gara) Dzirdot vārdā īso
patskani kartiņu ievieto mājā, kas apzīmēta ar “O“, ja dzird garo patskani, tad kartiņu
ievieto mājā, kas apzīmēta ar “O“.

4. variants.
Grupu darbs. Grupā var būt 2-4 bērni. Katrai grupai tiek iedotas divas lielās mājas,
kas tiek apzīmētas ar atbilstošiem apzīmējumiem (O- īsais patskanis pirmajā zilbē, Õgarais patskanis pirmajā zilbē). Katrai grupai iedod pilnu kartiņu komplektu. Grupai
jāsašķiro kartiņas pēc pirmās zilbes, vai vārda pirmajā zilbē dzird īso vai garo
patskani (pirmā zilbe ir īsa vai gara), kartiņas jāievieto atbilstošajās mājās. Uzvar tie,
kas pirmie tikuši galā ar uzdevumu.
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