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Pētījuma problēma. Skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un valodas sistēmas

nepietiekamu attīstību sākumskolā vārdu krājums ir nabadzīgs, ietver lielākoties darbības

vārdus, lietvārdus un palīgvārdus, bieži ir arī izrunas u.c. ar valodu un runu saistīti

traucējumi. Minētās aktualitātes ietekmējušas maģistra darba tēmas izvēli.



Pētījuma objekts: vārdu krājuma paplašināšana sākumskolas skolēniem ar garīgās attīstības

traucējumiem un valodas sistēmas nepietiekamu attīstību.

Pētījuma priekšmets: autores izstrādātā materiāla pielietojums vārdu krājuma paplašināšanā

sākumskolas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un valodas sistēmas nepietiekamu

attīstību.

Pētījuma mērķis: teorētiski un praktiski izpētīt vārdu krājuma paplašināšanas iespējas, izstrādāt

un aprobēt materiālu vārdu krājuma paplašināšanai sākumskolas skolēniem ar garīgās attīstības

traucējumiem un valodas sistēmas nepietiekamu attīstību.



Pētījuma uzdevumi:

 Atlasīt un analizēt atbilstošu literatūru par sākumskolas skolēnu ar garīgās attīstības 

traucējumiem un valodas sistēmas nepietiekamas  attīstības attīstību un tās īpatnībām.

 Raksturot skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem vārdu krājumu, izpētīt to dinamikā.

 Izpētīt nepieciešamās metodes vārdu krājuma paplašināšanai sākumskolas skolēniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem un valodas sistēmas nepietiekamu attīstību.

 Izstrādāt un aprobēt materiālu vārdu krājuma paplašināšanai.

 Veikt iegūto datu analīzi, izdarīt secinājumus.



Pētījuma bāze: pētījumā piedalās pamatskolas-attīstības centra 8 sākumskolas skolēni ar

garīgās attīstības traucējumiem un valodas sistēmas nepietiekamu attīstību, skolēnu vecāki,

logopēdi, sākumskolas skolotāji.

Visi skolēni apgūst zināšanas pēc Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar GAT

(izglītības programmas kods 21015811). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.709 paredz

kritērijus pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumu sniegšanai (16.10.2012).

Visiem astoņiem skolēniem ir arī jauktie attīstības traucējumi.

Mācības notiek ievērojot katra skolēna attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli.





Skolēnu raksturojums



Vecāku un pedagogu viedokļi



Ievadvērtēšanas/ noslēguma vērtēšanas uzdevumi



Izstrādātais metodiskais materiāls

(2019.gada septembris – 2020.gada februāris)

Mērķis: veicināt sākumskolas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un valodas sistēmas

nepietiekamu attīstību vārdu krājuma paplašināšanu.

Pamatojoties uz autores pētījumiem uzdevumi tika veidoti, lai aptvertu četras pakāpeniskas

darbības vārdu krājuma paplašināšanai: klausoties (uztverot jaunus vārdus), pašam runājot (aktivizējot,

nostiprinot vārdus runā), lasot (uztverot jaunus vārdus), rakstot (aktivizējot, nostiprinot jaunos vārdus).

Tika izdalīti četri galvenie uzdevumi vārdu krājuma paplašināšanā:

Pirmkārt, vārdu krājuma paplašināšana ar jauniem vārdiem.

Otrkārt, vārdu krājuma konsolidācija un pilnveidošana.

Treškārt, vārdu krājuma aktivizēšana.

Ceturtkārt, no skolēnu runas neliterāru vārdu izslēgšana (slengs, dialekts, vietvārds).



Darba autore piedāvā mācību materiāla pielietošanā izmantot sekojošas Izglītības satura un

eksaminācijas centra apkopotās mācību metodes: darbs ar grāmatu, darbs ar tekstu, lomu spēles,

pārrunas, dialogs, prāta vētra, rotaļas, situāciju izspēle, stāstījums, skaidrojums, demonstrējums,

rakstveida un mutvārdu vingrinājumi.

Izstrādāto nodarbību saturam ir ieteicošs raksturs, kur iekļautos uzdevumus, pamatojoties uz

nodarbībai izvirzītajiem mērķiem var papildināt vai samazināt.

Izstrādāto nodarbību īstenošanas laiks var būt dažāds, tas neaprobežojas ar vienu mācību stundu,

nodarbības var atkārtoties, var arī vienai un tai pašai nodarbībai pievienoti citi uzdevumi.

Nodarbības savā starpā ir saistītas, taču logopēds pēc nepieciešamības var nodarbības apvienot

un miksēt savā starpā, kā arī papildināt ar citām skolēniem saistošām tēmām.





Vērtēšanas rezultāti salīdzinājumā

Skolēns Pēteris



Pētījuma gaitā darba autore izdarījusi šādus secinājumus:

1. Pētot zinātnisko literatūru, tika secināts, ka skolēnam ar GAT un VSNA mācību process norit

tikai savu spēju robežās. Skolēni sastopas ar grūtības mācību vielas apguvē. Tās izraisa nepilnīga

prāta spēju attīstība, līdz ar ko vairākumam skolēnu ar GAT un VSNA valoda, domāšana,

uztvere, atmiņa ir aizkavēta un traucēta.

2. Skolēnam ar GAT un VSNA raksturīga pazemināta kognitīvo spēju attīstība. Domāšanai

raksturīgs konkrētums, uztvere ir burtiskāka, valodā šaurs vārdu krājums un grūtības skaidri izteikt

savu domu, kā arī atmiņa un spēja iegaumēt jaunu informāciju mēdz būt pazemināta.

3. Skolēnam ar GAT un VSNA ir raksturīgs gribas vājums, ātra aizmiršana, nepārliecinātība

par sevi, neprognozējama uzvedība, kas traucē apgūt mācību materiālu.

4. Skolēni ar šauru vārdu krājumu ir neaizsargāti pret grūtībām, kas saistītas ar lasīšanas izpratni.

Vārdu krājuma trūkumi var ietekmēt skolēnu sasniegumus daudzās jomās, kas nav tikai lasīšana,

ieskaitot rakstisko izteiksmi, matemātiku un sniegumu tādos satura mācību priekšmetos kā sociālās

un dabas zinības.



5. Ir būtiski nodarbības veidot tā, lai aptvertu četras pakāpeniskas darbības vārdu krājuma

paplašināšanā: klausoties (uztverot jaunus vārdus), pašam runājot (aktivizējot, nostiprinot

vārdus runā), lasot (uztverot jaunus vārdus), rakstot (aktivizējot, nostiprinot jaunos vārdus).

6. Darba autores piedāvātās Izglītības satura un eksaminācijas centra apkopotās mācību

metodes lielākā vai mazākā mērā sekmē vārdu krājuma paplašināšanos skolēniem ar GAT un

VSNA, taču mācību procesā ir nepieciešama rūpīga visu, ieskaitot ISEC piedāvāto mācību

metožu izvērtēšana un to variēšana, pareiza un precīza pielietošana, ievērojot skolēnu

VSNA līmeņus un skolēnu vecuma attīstības īpatnības un veselības stāvokli.

7. Vārdu krājuma paplašināšanai ir būtiski ievērot sistematizētu tēmu apguvi,

pakāpenisku mācību vielas apguvi- no vieglākā uz sarežģītāko, īpašu uzmanību pievēršot

apgūtās vielas atkārtošanai un nostiprināšanai.

Mācībām ir jānotiek ievērojot katra skolēna attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli! 



1. Kādu metožu un materiālu pielietojums paplašina vārdu krājumu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un valodas 

sistēmas nepietiekamu attīstību?

Metodes: darbs ar grāmatu, darbs ar tekstu, lomu spēles, pārrunas, dialogs, prāta vētra, rotaļas, situāciju izspēle, stāstījums, 

skaidrojums, demonstrējums, rakstveida un mutvārdu vingrinājumi. Kas der vienam, var nederēt  otram!!! 

Materiālu pielietojums- jāņem vērā skolēnu individuālās īpatnības, skol. garastāvokļa maiņas, veselības stāvokli, vidi, materiāla 

sarežģītības pakāpi, no vieglākā uz sarežgītāko, secīgumu…

Vai un kā autores izstrādātais materiāls paplašina vārdu krājumu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un valodas 

sistēmas nepietiekamu attīstību?  Paplašina vārdu krājumu. 

Materiāls vizualizēts.                                                  VISS ŅEMTS NO REĀLĀS DZĪVES!!!

Nodarbību uzdevumi: nosaukt priekšmetus un pateikt vispārinošo vārdu; nosaukt darbības; nosaukt īpašības; nosaukt priekšmetus pēc 

apraksta; pēc daļas nosaukt veselo; dotajam vārdam atrast sinonīmus un antonīmus, veidot paplašinātus teikumus, lietvārdu lie tošana ar 

īpašības vārdu, darbības vārdu. 

Nodarbībās izmantoju: sižeta, attēlu sērijas, dažādus priekšmetus, rotaļas, kustību vingrinājumus, priekšmetu, dzīvnieku u.c. attēlus,  

pasakas, stāstus, skaitāmpantus. 



PALDIES PAR UZMANĪBU!!!


