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 Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  
                                                     Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 

 
 

LP piemēra apraksts/vizītkarte  
 
Pedagogs (vārds, uzvārds)  

Valda Selicka 
Zinātniskais/akadēmiskais grāds 
(ja piemērojams) 

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā 

Klase/klašu grupa (ja 
piemērojams) 

4.-7.klase 

Mācību priekšmets (ja 
piemērojams) 

Angļu valoda 

Izglītības iestāde Kalnezeru Katoļu pamatskola 
Novads Rēzeknes novads 
Kontaktinform ācija (e-pasts, 
tālrunis) 

v.selicka@gmail.com 

Labās prakses piemērs Loto spēle ,,Darbības vārdi’’ 
LP piemēra mērķis/uzdevumi Mērķis – iemācīt un aktivizēt skolēnu darbības vārdu krājumu angļu valodā 

Uzdevumi – padarīt mācību procesu interesantāku, rosinot skolēnos vēlmi un prieku mācīties; 
                    attīstīt skolēnu sadarbības prasmes; 
                    vizualizēt apgūstamo materiālu. 
                     

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) 
raksturojums (ja piemērojams) 

Strādāju ar pamatskolas klašu skolēniem, vairums stundu ir apvienotās klasēs. 

Struktur ēts LP piemēra apraksts Spēle sastāv no krāsaina spēles laukuma ar attēliem (3.un 5.lapa) un lapiņām, uz kurām ir uzrakstīti darbības vārdi (2.un 4.lapu 
sagriež). Skolēnu uzdevums  - novietot uz spēles laukuma lapiņas ar darbības vārdiem.  
Spēli var spēlēt viens skolēns, pāros vai grupās pa 3-4 skolēni. Pārbaudi var veikt skolotājs vai skolēni pārbaudi veic paši, 
izmantojot   kontrollapas nr.6 un nr.7. Kad apgūti mācītie vārdi, spēli var organizēt kā sacensību starp pāriem vai grupām. 
Izmantošanas varianti - 

• sagrieztās darbības vārdu lapiņas izmantoju, organizējot ,,Mēmo šovu’’,t.i. viens skolēns mēģina parādīt izvēlēto darbības 
vārdu ar kustībām un mīmiku, pārējie cenšas to atminēt; 

• skolēni izvēlas 5-7 darbības vārdus, uzdevums - veidot īsu stāstiņu iesaistot izvēlēos darbības vārdus; 
• kontrollapas izmantoju arī kā atbalsta vārdus eseju rakstīšanā, dialogu veidošanā, teikumu darināšanā. 
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Instrumentārijs 
 

Pāru, grupu darbs var spēlēt arī individuāli. Nepieciešams spēles  laukums un sagrieztas darbības vārdu lapiņas. 

Apliecinošie dati, fakti un piemēri 
(ja piemērojams) 

Spēli izmantoju apvienotajās klasēs angļu valodas stundās. 

Sasniegtais rezultāts 
 

Spēle palīdz apgūt darbības vārdus, aktivizēt to lietošanu. Skolēni māca viens otru, mācās sadarboties. Strādājot ar apvienotajām 
klasēm īpaši aktuāli ir nodarbināt skolēnus, kuri paveic uzdevumus ātrāk, šī spēle ir lielisks papildus uzdevums. 
  

Sadarbība Ar skolēniem 
LP piemēra izmantošanas iespējas Spēle izmantojama darbības vārdu aktivizēšanai, to var dažādi variēt, attiecīgi samazinot vai palielinot apgūstamos darbības vārdus, 

var izmantot kā atbalsta pasākumu skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.  
Cita būtiska informācija Ja spēle sākotnēji ir par grūtu, to var sākt ar kontrollapām, iepazīstot zīmējumos attēlotās darbības. Uzsākot spēli,  4.klases skolēni 

nezināja daudzus darbības vārdus, rosināju skolēnus nezināmos vārdus meklēt vārdnīcās, tas savukārt attīstīja skolēnu prasmes 
strādāt ar vārdnīcām. 

Datums 23.11.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


