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Metodiska sanāksme 

 
Tēma, darba saturs 

 
1. Metodiskā lasījuma diena. 

6 pieredzes bagātu logopēdu metodisko materiālu (didaktisko spēļu, rotaļu, izdales materiālu) 

prezentācijas: 
1) Tukuma SPII „Taurenītis” skolotāja logopēde –Sarmīte BITE prezentēja didaktiskos 

materiālus-spēles, kuras izmanto savā darbā:  
 „Atšifrē vārdu!”, 

 „Veido vārdus no dotajām zilbēm!”,  

 „Skaņu puķe- loto”, 

 „Kas, kam atbilst?”, 

 kartes skaņu S-Z saklausīšanai un diferencēšanai,  

 „Veidosim teikumus!”(izmantojot dažādus vārdšķiru vārdus), 

 pogu spēle ar zilbēm. 

2)Tukuma SPII „Taurenītis” skolotāja logopēde –Linda BLŪMA – prezentēja didaktiskos 

materiālus:  

 „Klaunu riču- račs”(artikulācijas aparāta vingrinājumi, burtu atpazīšana); 

 „Akvārijs”- attēli, uzlīmes par attiecīgo tēmu, veidot sižetu, par to veidot teikumus, 

stāstījumu; 
 „Savieno burtu ar attiecīgo attēlu!”, 

 tautas dziesmas attēlos. 

2) Tukuma speciālās internātpamatskolas skolotāja logopēde – Ilga ĒDELNIECE prezentēja 

didaktiskos materiālus:  
 „Pirkstiņu solīši”, kas sagatavo bērnu rakstīšanai, attīsta atmiņu, redzes atmiņu, 

orientēšanos laukumā, telpā, attīsta iztēli, novērošanas, koncentrēšanos, attīsta 

valodu;  
 „Darba lapas visu alfabēta lielo drukāto burtu apguvei”- šis materiāls veicina burtu 

iegaumēšanu, FU attīstības nostiprināšanu, skaņu izrunu, skaņu diferencēšanu, vārdu 

krājuma paplašināšanu, prasmi veidot stāstījumu, izprast runas instrukcijas, attīstīt 

sīko rokas muskulatūru. 
 Pirtiņu rotaļu apkopotu materiālu; 

4) Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskolas skolotāja logopēde Elita MASAĻSKA prezentēja 

didaktiskos materiālus „No skaņas līdz vārdam” 4 komplekti, ar dažādām skaņu grupām, 
skaņu diferencēšanai; materiāli fonētiski fonemātisko traucējumu novēršanai, šūšanas 

materiāls skolēniem, hiperaktivitātes mazināšanai. 

5) Pūres pamatskolas skolotāja logopēde –Evita OSE prezentēja izstrādātās darba lapas 
lasītmācīšanas pārbaudei, FU attīstīšanai. 

 6) Tukuma SPII „Taurenītis” skolotāja logopēde Ināra SIŅICKA prezentēja didaktisko 
materiālu „Es mācos”, ar kuru ļoti intensīvi strādā darbā ar 5-6 gadus veciem bērniem. Šīs 

spēles domātas, lai bērni ar prieku mācītos un apgūtu latviešu valodas burtus, mazos un 
lielos, iespiestos un rakstītos, veidotu izpratni par jēdzienu skaņa un burts, veidotu lasīšanas 

un rakstīšanas iemaņas, skaņu analīzi un sintēzi, bagātinātu vārdu krājumu, apgūtu ciparus, 

atšķirtu krāsas, ģeometriskās figūras utt. 



7) Didaktiskā materiāla, spēļu komplekta „ES MĀCOS” iegāde. 

8) MA vadītāja Daina MEDNE izglītības iestāžu logopēdus informēja par: 

 Latvijas Logopēdu Asociācijas starptautisko zinātnisko konferenci, tās saturu, par 

nomināciju „Gada logopēds 2012”, kas notiks Rīgā š.g. 2. martā. 

 Latvijas 1. Audiologopēdu konferenci, kas notika š.g. 23. novembrī, konferencē 

gūtajām atziņām. 

 Pieņēmām lēmumu par pieredzes apmaiņas braucienu uz Valmieru (aprīļa beigās). 

 
Secinājumi un priekšlikumi 

 
Iestāžu logopēdi guva jaunus materiālus, idejas,  lai pilnveidotu savu darbu.  

Metodiskās dienas turpināsim arī nākošajā mācību gadā.   
Piesaistīt arī turpmāk didaktisko materiālu izdevējus, izplatītājus. 

 

 
Metodiskās apvienības vadītāja 

D. MEDNE 
 

 



 



 
 


