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 V.Golubkovs: „Visas metodes, neatkarīgi no tā, kādām 
akadēmiskās disciplīnām tās var attiecināt, ir līdzīgas 
viena otrai, jo noteiktā secībā pārbauda skolotāja 
darba principus, materiālus un metodes, atbild uz trim 
pamatjautājumiem: kāpēc, ko un kā? ".

 mācībām vajadzētu ietekmēt dažādus izglītojamo 
uztveres aspektus; izglītojamajiem skaidri jāsaprot 
mācību uzdevums; labas metodikas māksla ir parādīt 
sarežģīto vienkāršajā, jaunajo pazīstamajā.



MĒRĶIS

 Process satur valodu materiālus, valodas 
izzināšanas prasmes;

 skolotāja darbības pilnveidošanās, kvalitatīvu 
materiālu atlasē un noformēšanā;

 Izglītojamo aktivitātes, kvalitatīvai zināšanu 
apguvēi;



UZDEVUMI

 "Kāpēc mācīties" (mērķis)
 "Ko mācīties" (saturs)
 "Kā mācīties" (metodes, tehnoloģijas, principi)
 "Kā kontrolēt iemācīto" (diagnostika)



UZMANĪBAS 
APJOMS7+-2



PIEMĒRS NR. 1

Šuļtsa tabula, ko izmanto lasīšanas 
pilnveidei.



Labirinti.

PIEMĒRS NR. 2



PIEMĒRS NR. 3

Dažādi skaitļi.



PIEMĒRS NR. 4

Strup tests.



 PIEMĒRS NR. 5

Izsvītro burtu.



LASĪŠANAS UN RAKSTĪŠANAS 
MĀCĪŠANĀS GRŪTĪBU CĒLOŅI

 Disgrafija – kompleksas problēmas rakstīšanā, 
visbiežāk – rokraksta problēmas;

  Disleksija – kompleksas problēmas rakstīšanā 
un lasīšanā

 Runas disleksija – grūtības mācīties rakstīt un 
lasīt rodas, nenoformulējušās runas funkcijas.

 Redzes-motorikas disleksija – traucēta vai 
nenoformulējusies redzes-motorikas koordinācija.



RISKA FAKTORI, MĀCOT LASĪT UN 
RAKSTĪT PAMATSKOLĀ

 Rakstīšana, tāpat kā lasīšana, ir ļoti  integrēts 
darbības virziens, kas sevī ietver uzmanību, 
uztveri, patvaļīgu regulāciju, un darbības 
kontroli, neiro-muskuļu regulāciju, redzes-
motorikas koordināciju un citas funkcijas.



GRAMATIKAS MĀCĪŠANĀS KĀ 
ETAPS LASĪŠANASUN RAKSTĪŠANAS 
APGUVĒ

Gramatikas apmācības 
perioda uzdevumi 

 Iemācīt bērnus lasīt un rakstīt, parādīt viņiem 
pirmos 



MĀCĪBU PRASMJU APGUVE
Kā iegaumēt vārda 

pareizrakstību uz visiem 
laikiem?

•Mācību prasmju apguve, attīsta 
klausīšanās un runas pratību
•Aktīvā, pasīvā un potenciālā vārdu 
krājuma paplašināšana
•Orfogrāfijas  un pieturzīmju apguve
•Teksta izpratnes un analīzes apguves 
prasme
•Krievu valodas zināšanu iegūšana un 
sistematizācija
•Krievu valodas bagātības atklāšana 
izglītojamajiem
•Radīt bērnā spēju sajust valodu, tās 
bagātību.

galvenais mutiskās un rakstiskās 
runas apguves veids – bērna neatkarīgā 
un patstāvīgā runas aktivitāte un 
konkrētās situācijas analīze.



MĀCĪŠANĀS LASĪT

 Primārā izpratne: atšķir vārdus pēc to 
nozīmes, gramatiskā un skaņu-burtu sastāva

 Sākotnējo krievu orfogrammas novērojumu 
trīs pamatprincipi:  fonētiskie, morfoloģiskie, 
tradicionālie vai vēsturiskie.



RAKSTĪŠANAS UN LASĪŠANAS 
PRASMJU VEIDOŠANA

           Rrakstīšanas prasmju  
    
           veidošana

1               Burta pieraksts2

Izglītojamā uzmanība ir vērsta 
uz skaņas analīzi, kuru ir 
jāuzraksta, pēc tam - fonēmu 
jāpārvērš grafemā. 

Prasme uzturēt atmiņā fonēmu 
un grafemu pēctecību.

Nepieciešams iztēloties (zināt) 
burta grafisko izskatu, prast 
veikt nepieciešamo kustību pa 
pareizo trajektoriju, ievērojot  
burtu elementu pēctecību un 
proporciju.



RAKSTĪŠANAS UN LASĪŠANAS 
PRASMES VEIDOŠANAS LĪMEŅI

                      Elementārās rakstīšanas līmenis1

                      Gramatiski pareizas rakstīšanas līmenis2

                       Gramatiski pareizas runas līmenis3



RAKSTĪŠANAS TEHNIKAS 
PĀRZINĀŠANAS ETAPI



ATRODAM LĪDZĪGOS BURTUS









ATRUDI UN SALIEC GRAMATISKI 
PAREIZU VĀRDU SPĒLES FORMĀ.

упрaжнение







LASĪTPRASMES TEHNIKAS FORMĒŠANAS 
ETAPI









LASĪŠANAS PRASMJU LĪMEŅI

Elementārās lasīšanas 
līmenis

1
Gramatiski pareiza lasīšana 
skaļi2
Gramatiski pareiza lasīšana 
pie sevis 3

Gramatiski pareiza lasīšana4

•Informācijas izprašana
• Teksta analīze
•Kopējā satura redzējums
•Prasme atrast galveno 
domu
•Teksta notikumu 
pēctecības izpratne
•Lasīšana bez kļūdām
•Vārdu nozīmes saprašana
•Teikumu jēgas izpratne



GRŪTĪBU VEIDI UN TO IESPĒJAMIE 
CĒLOŅI RAKSTOT

 Grūtības vizuāli atcerieties burta elementus
 Grūtības pareizas trajektorijas izvēlē, pierakstot 

burtu.
 Nespēja nokopēt(atkāroto) grafisku elementu, burtu.
 Kļūdas nevienmērīgā burtu pierakstā
 “Neredz” svītru
 Nenoturīgs, mainīgs rokraksts
 Rakstot, stipri spiež pildspalvu pie lapas. 
 Izlaiž patskaņus un līdzskaņus
 Rokraksta pasliktināšanās, burtu izlaišana vai to 

maiņa pret citiem
 Ļoti lēns rakstīšanas temps



MĀCĪŠANĀS GRŪTĪBU VEIDI 
LASĪŠANAS AGRĪNAJĀ STADIJĀ

 Slikti atceras burtu konfigurāciju
 Jauc burtus 
 Maina burtus vietām
 Nepareizi izrunā burtu
 Grūtības burtus apvienot vārdā
 Izlaiž vārdus
 Lēns lasīšanas temps
 Lasa raiti, bet nesaprot, ko ir izlasījis



RAKSTĪŠANAS UN LASĪŠANAS 
PRASMJU NOVĒRTĒŠANA





УГАДАЙ СКАЗКУ?



ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ?



 TIPISKAS RAKSTĪŠANAS KĻŪDAS UN TO 
IESPĒJAMIE CĒLOŅI
 Kļūdas skaņas-burta analīzē
 Burtu neatbilstība saskaņā ar akustisko un 

artikulējošo līdzību
 Kļūdas burtu konfigurācijā
 Kļūdas skaņas mīkstinājuma veidošanā
 Grūtības neatlaidībā
 Vārda vai prievārdu izlaišana
 Runas vienību atdalīšanas kļūdas
 Agramatisms
 Orfogrāfiskās kļūdas



TIPISKĀS KĻŪDAS LASOT

 Minēšanas princips
 Runas traucējumi
 Nevar uztvert tekstu, tā saturu
 Lēns lasīšanas temps
 Slikta atmiņa
 Nav noformulējusies darbības kontrole
 Koncentrācijas grūtības



«VINGRINĀJUMI LASĪŠANAS 
PRASMES ATTĪSTĪBAI»



ЧТЕНИЕ СЛОВ СПРАВА НАЛЕВО И 
НАОБОРОТ

Игра 
Кино 
Стол 
Слон 
Театр 
Книга

Цветок 
Вилка 
Собака 

Деревня 
Лукошко 

Солнышко



ЧТЕНИЕ СЛОВ ПЕРВОГО СТОЛБИКА 
СЛЕВА НАПРАВО, ВТОРОГО СТОЛБИКА 
СПРАВА НАЛЕВО (ЧИТАТЬ ПО СТРОЧКЕ)

Игра 
Кино 
Стол 
Слон 
Театр 
Книга

Цветок 
Вилка 
Собака 

Деревня 
Лукошко 

Солнышко

Чтение слов первого столбика справа 
налево, второго столбика слева направо 
(читать по строчке)



ЧТЕНИЕ СТРОК СЛЕВА НАПРАВО

Мышки водят хоровод, 
На лежанке дремлет кот. 
Тише, мыши, не шумите, 
Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька – кот, 
Разобьет весь хоровод.

ЧТЕНИЕ СТРОК СПРАВА НАЛЕВО



ЧТЕНИЕ СТРОК СНИЗУ ВВЕРХ И СЛЕВА 
НАПРАВО

Мышки водят хоровод, 
На лежанке дремлет кот. 
Тише, мыши, не шумите, 
Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька – кот, 
Разобьет весь хоровод.

ЧТЕНИЕ СТРОК СНИЗУ ВВЕРХ И СПРАВА НАЛЕВО



ЧТЕНИЕ СТРОК НА СКОРОСТЬ

Мышки водят хоровод, 
На лежанке дремлет кот. 
Тише, мыши, не шумите, 
Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька – кот, 
Разобьет весь хоровод.



ЧТЕНИЕ СЛОВ ПО СЛОГАМ 
(ПЕРВЫЙ СЛОГ КАЖДОГО СЛОВА, 
ЗАТЕМ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ)

Летели лебеди с лебедятами.



ЧТЕНИЕ ТЕКСТА ЧЕРЕЗ СЛОВО (НАЧИНАЯ С 
ПЕРВОГО СЛОВА)

Шла лисичка по мосту, 
Несла вязанку хворосту. 

Вытопила баньку, 
Выкупала Ваньку, 
Посадила в уголок, 

Дала сладкий пирожок.

Чтение текста через слово (НАЧИНАЯ СО 
ВТОРОГО СЛОВА)



ЧТЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОВА СПРАВА 
НАЛЕВО, ВТОРОГО СЛОВА СЛЕВА 
НАПРАВО И Т. Д.

У нас лошади в галошах, 
А коровы в сапогах. 

У нас пашут на телегах, 
А боронят на санях.

ЧТЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОВА СЛЕВА НАПРАВО, 
ВТОРОГО СЛОВА СПРАВА НАЛЕВО И Т. Д.



ЧТЕНИЕ СТРОЧКИ ПРИКРЫТОЙ 
НИЖНЕЙ ПОЛОВИНОЙ

У ёлки иголки колки.

Проворонила ворона вороненка..



ЧТЕНИЕ СТРОЧКИ С ПРИКРЫТОЙ 
ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНОЙ

Сеня вёз воз сена..



ЧТЕНИЕ СТРОЧКИ С ПРИКРЫТОЙ 
ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНОЙ

От топота копыт 
Пыль по полю летит.



PALDIES PAR UZMANĪBU!
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