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LP piemēra apraksts/ vizītkarte  

Pedagogs (vārds, uzvārds) 
 

Marija Borisovska 

Zinātniskais/akadēmiskais grāds 
(ja piemērojams) 

- 

Klase/klašu grupa  
(ja piemērojams) 

sākumskola 

Mācību priekšmets  
(ja piemērojams) 

Krievu valoda  

Izglītības iestāde Tiskādu vidusskola 
Novads Rēzeknes  
Kontaktinform ācija  
(e-pasts, tālrunis) 

marijaborisovska@inbox.lv 
26301860 

Labās prakses piemērs Loto spēle krievu valodas stundām „Neuzsvērtie patskaņi vārda saknē” 
LP piemēra mērķis/uzdevumi  1. Aktivizēt skolēnu darbību krievu valodas 1.-4. kl. programmas apgūšanai. 

 2. Pilnveidot prasmi neuzsvērto patskaņu vārda saknē pareizrakstībā.            
Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) 
raksturojums (ja piemērojams) 

Loto spēle domāta 1.-4.klases skolēniem, tā kā programmā ir paredzēta tēmas „Neuzsvērtie patskaņi vārda saknē” 
apguve. Šī tēma nav viegla, tāpēc nolēmu ieinteresēt skolēnus. Klasē ir 15 skolēni ar dažādām mācīšanās spējām, 
bet spēlēt patīk visiem. 

Struktur ēts LP piemēra apraksts Lai aktivizētu skolēnu darbību krievu valodas 1.-4. kl. programmas apgūšanai un pilnveidotu prasmi neuzsvērto 
patskaņu vārda saknē pareizrakstībā, izveidoju loto spēli „Neuzsvērtie patskaņi vārda saknē”.  Katrs spēles 
dalībnieks saņem kartīti ar vārdiem, kuros ir izlaisti neuzsvērtie patskaņi vārdā saknē, kartīte ir sadalīta 8 daļās. 
Lai aizvērtu rūtiņas izsniedz aplīšus, izgrieztus no biežāka papīra. Spēles vadītājs izvelk pa vienai kartītei ar 
pārbaudes vārdu, bet spēlētāji aizver ar aplīšiem rūtiņas ar radniecīgiem vārdiem. Spēle turpinās, kamēr 2-3 
skolēni neaizvērs savas kartītes. Viņi nāk pie tāfeles, lasa savus vārdus, paskaidro kādi patskaņi tajos ir izlaisti, 
pierāda to pareizrakstību ar pārbaudes vārdu. 

Instrumentārijs 
 

Spēle, frontālais darbs, grupu darbs 

Apliecinošie dati, fakti un piemēri 
 (ja piemērojams) 

Skolēniem patika spēlēt šo spēli, paaugstinājās motivācija tēmas apguvē.   
Loto spēles apraksts un kartīšu paraugi ir pielikumā. 

Sasniegtais rezultāts Spēlējot šo spēli stundas un ārpusstundas laikā skolēni apguva mācību vielu ar lielu interesi. Skolēniem bija 
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 motivācija, tika attīstītās saskarsmes prasmes, tika veicinātas koncentrēšanās spējas. 

Loto spēle ir izdevusies, tas ir viens no veidiem, kā ieinteresēt skolēnus neuzsvērto patskaņu vārda saknē 
pareizrakstībā zināšanu un prasmju apguvē.  

Sadarbība Ar kolēģiem, skolēniem. 
LP piemēra izmantošanas iespējas Piedāvāto spēli var izmantot sākumskolas un pagarinātas dienas grupas skolotāji. 
Cita būtiska informācija Ir spēles varianti: 

� Bērniem izdala lielās kartes, uz kurām ir uzrakstīti vārdi ar izlaistiem burtiem. Kartēm virsū novieto 
caurspīdīgu plēvi. Skolēniem jāieraksta izlaistie neuzsvērtie patskaņi un jāuzraksta pārbaudes  vārds. 
Skolēni raksta uz plēves ar flomāsteru. Skolotājs pārbauda uzrakstīto. Plēves var nodzēst. Kartes ar 
vārdiem var izmantot vairakkārt.   

� Skolēniem izdala mazās kartītes. Uzdevums „Uzaicini radiniekus”. Skolēni burtnīcā ieraksta radniecīgos 
vārdus (vārdi ar vienādām saknēm). 

� Viens no skolēniem lasa vārdus no lielās kartes, bet pārējie skolēni, kuriem izdalītas kartītes ar pārbaudes 
vārdiem, veido 8 cilvēku grupas. 

 
Datums  08.12.2011. 

 

 


