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Logoritmikas nodarbība skaņu P un B diferencēšanai
Mācīšanās āra vidē. Pieredzes apmaiņas pasākums

Numura 
temas

Olimpiāde mazajiem gudriniekiem „Zini vai mini!”
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Mācīšanās āra vidē
Pieredzes apmaiņas pasākums

ILZE KANAJEVA- SALNĀ,
Siguldas pilsētas PII „Ābelīte”
vadītājas vietniece izglītības jautājumos

Lai pilnveidotu pirmskolu peda-
gogu kompetences darbā ar bērniem, 
šā gada 15. maijā pirmsskolas izglītī-
bas iestādē (PII) „Ābelīte” notika pie-
redzes apmaiņas pasākums „Pirm-
skolas mācību priekšmeti āra vidē”, 
kuru apmeklēja pirmskolu pedagogi 
no Ķekavas, Baložiem, Carnikavas, 
Salaspils, Rīgas un Siguldas novada. 
Pieredzes apmaiņas pasākuma mēr-
ķis bija sniegt priekšstatu, kā jauno 
kompetenču pieejas izglītības saturu 
ievieš pirmskolā „Ābelīte”. Pedago-
giem bija iespēja piedalīties mācību 
procesā un gūt pieredzi rotaļnodar-
bībās āra vidē. „Ābelītes” pedagogi 

bija izveidojuši metodisko materiālu 
izstādi, kurā varēja iepazīt pašgata-
votas spēles un rotaļlietas no dabas 
materiāliem.

Apkopojot redzēto, pedagogi atzi-
na, ka nodarbības āra vidē ir dabisks 
veids, kā ieviest kompetenču pieeju 
pirmskolā, – nodarbībās valda miers 
un radoša atmosfēra.

Arī „Ābelītes” vadītāja Kristīne 
Medne apliecināja: „Ieviešot izmai-
ņas ikdienas darbā un strādājot kom-
petenču pieejā, bērni aizrautīgi dara 
izvēlēto darbu, attīsta sevī paškontro-
les mehānismu, ir patstāvīgi, nestrī-
das, nekaujas un ir labestīgi viens pret 
otru. Ir svarīgi attīstošos uzdevumus 
pielāgot bērnus interesējošām tēmām 
un nodrošināt labvēlīgu mācību vidi. 
To uzskatāmi varēja vērot vecākajā 

Rīta aplis un rīta rosme zaļajā klasē bērnudārza pagalmā.

Ja jaunākajā 
vecumā bērns 

gūst pilnvērtīgu 
pašapkalpošanās 
pieredzi, tad jau piecu 
gadu vecumā ir vairāk 
gatavs intelektuālam 
darbam.

grupā, kur bērni aizrautīgi izzināja 
dažādas aktuālas tēmas. Bija jūtama 
aktīva bērnu iesaistīšanās vides vei-
došanā, un tas nenoliedzami ceļ bēr-
na pašapziņu un piederības izjūtu.”

„Ābelītes” vadītāja atzina, ka teo-
rētiski ir pierādīts un praktiski pa-
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matojies – ja jaunākajā vecumā bērns 
gūst pilnvērtīgu pašapkalpošanās 
pieredzi, tad jau piecu gadu vecumā ir 
vairāk gatavs intelektuālam darbam. 
Tāpēc ir nepieciešams turpināt iesāk-
to un attīstīt bērnu patstāvību, radīt 
bērniem attīstošo uzdevumu izvēles 
iespējas.

Pieredzes apmaiņas pasākumā 
norisēja praktiskā daļa (nodarbības 
iestādes pagalmā, tuvākajā pirmsko-
las apkārtnē) un sarunas, prezentācija 
par kompetenču ieviešanu pirmskolā 
„Ābelīte” un tikšanās ar lektori Zani 
Oliņu. Tikšanās temats bija kompe-
tenču pieejas ieviešana pirmskolā un 
aktualitātes projektā „Skola 2030”.

Pirmās jaunākās grupas bērnu āra nodarbība: izmantojot līmi un smiltis, tiek veidots 
zīmējums ar pārsteigumu.

„Kura atslēga derēs?” – didaktiskā spēle visu vecumu bērniem 
sīkās pirkstu muskulatūras attīstīšanai.

Vecākā pirmsskolas vecuma bērni gatavoja ziedu oāzes.

Dabas nodarbībās tiek attīstītas pētīšanas un vērošanas pras-
mes. Nodarbībā bija jāatrod pāris – zāle un lapa, kā arī jāpie-
meklē aplicēta forma, iegūstot pāri.

Vecākā pirmsskolas vecuma bērniem ļoti patīk rakstīt brīvā 
dabā. Šoreiz bērni vispirms iepazina pupu, izpētīja tās augšanas 
ceļu, pēc tam iestādīja pupas savā rotaļu laukumā.
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Logoritmikas nodarbība  
skaņu P un B diferencēšanai
AGITA AUZĀNE,
Cesvaines PII „Brīnumzeme”  
skolotāja logopēde,

IRĒNA LECĪTE,
Cesvaines PII „Brīnumzeme”  
mūzikas skolotāja

Jau astoto mācību gadu Cesvaines 
pirmsskolas izglītības iestādē  (PII) 
„Brīnumzeme” bērniem ar valodas, 
jauktiem un vieglas garīgās attīstības 
traucējumiem ir iespēja divas reizes 
nedēļā piedalīties logoritmikas ro-
taļnodarbībās. Sadarbībā ar mūzikas 
skolotāju Irēnu Lecīti katru nedēļu 
atbilstīgi tēmai un nepieciešamajai 
logopēdiskajai korekcijai iekļaujam 
šādas logopēdisko vingrinājumu gru-
pas: sagatavošana, elpošanas, artiku-
lācijas, mīmikas, delnas un pirkstu, 
delnu sīkās motorikas attīstība, fone-
mātiskās dzirdes vingrināšana, ritma 
atdarināšana, burtu un skaņu uztvere 
un izpratne, īso un garo skaņu dife-
rencēšana, uzmanības attīstības vin-
grinājumi un dziedāšana ar kustībām.

Ritma rotaļas palīdz attīstīt un 
pilnveidot artikulāciju un dikciju. 
Vienlaikus runas spēles trenē bērnu 
atmiņu un bagātina vārdu krājumu. 
Ritmizēšanai var izmantot gan skaņu 
un ritma instrumentus, gan arī da-
žādus pielāgotus skaņu rīkus, piemē-
ram, akmentiņus, kārbiņas ar dažādu 
pildījumu (zirņiem, griķiem, rīsiem 
utt.), čiekurus, gliemežvākus, avoka-
do kauliņus, valriekstu čaulas, kasta-
ņus, zīles u. c. Ritma rotaļās var spēlēt 
pirkstiņrotaļas, mācīties skandējamos 
dzejoļus, tautasdziesmas ar izteiksmī-
gām kustībām, arī rotaļāties, iepazīs-
tot paša ķermeni, izmantojot skanošos 
žestus, nostiprinot labās un kreisās 
puses izjūtu. Logoritmikas nodarbī-
bās ejam rotaļās, atdarinot dzīvnie-
kus – lāci, peli, kaķi u. c. – un ritmiski 
imitējot dzīvnieku kustības. Nodarbī-

bās bērni kustas mūzikas pavadījumā, 
dejo, vingro ar dažādiem atribūtiem – 
rotaļlietām, bumbām utt.

Bērniem logoritmika ļoti patīk, 
viņu uzmanību piesaista pašgatavotie 
skaņu rīki un darbības veidu maiņa.

Skandēt tautasdziesmu, skaitām-
pantu vai dzejoļu tekstus ir iespējams 
dažādi: bez īpašas izteiksmes, tomēr 
ievērojot runas ritmu un pareizu arti-
kulāciju; atainojot tekstā saklausāmās 
emocijas un izteiksmi un vienlaikus 

saglabājot teksta ritmiskumu.
Svarīgi, lai logoritmikas vingrinā-

jumus logopēdiskās korekcijas dar-
bā iekļauj ne tikai logopēds, bet arī 
mūzikas, sporta skolotājs, speciālais 
pedagogs, pirmsskolas izglītības sko-
lotāji un vecāki. Ilgus gadus strādājot 
ar speciālo programmu bērniem, ir 
izstrādāti logoritmikas rotaļnodarbī-
bu paraugi atbilstīgi attiecīgajam ga-
dalaikam: katru nedēļu tiek mainīti 
apgūstamie burti, respektētas bērna 
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vecumposma un attīstības īpatnības.
Sekojot aktuālākajām tēmām, 

piedāvājam ielūkoties ieteicamajās 
aktivitātēs logoritmikā pavasarī. Tā-
lākminētie vingrinājumi iepriekš ir 
veikti atsevišķās logoritmikas rotaļ-
nodarbībās skaņas un burta P nostip-
rināšanai, B  apgūšanai un tikai pēc 
tam to diferencēšanai. Šie vingrinā-
jumi ir piemēroti 4–7  gadus veciem 
bērniem.

ES – PAVASARĪ
Logoritmikas nodarbība

Mērķis: diferencēt skaņas P un B, 
sekmējot fonemātiskās uztveres attīs-
tību un nostiprinot burtus.

Uzdevumi:
 pareizi izrunāt skaņu P un B, ievē-
rojot balsīgumu B izrunā;

 diferencēt īsās un garās zilbes ar P 
un B;

 sekmēt ritma izjūtas attīstību, iz-
pildot kustības mūzikas pavadībā, 
nostiprinot pareizu skaņu izrunu 
saistītā runā.

Ieteicamie vingrinājumi logorit-
mikas rotaļnodarbībai
1.  Sveicienu dziesmiņa: sasveicino-

ties ar katru bērnu, tiek nostip-
rināta labās rokas atšķiršana, pa-
nākts redzes kontakts, ieskatoties 
bērnam acīs.

2.  Dziesma „Pavasara zvaniņš” (au-
tore  – Baiba Brice), dziedājumu 
papildinām ar kustībām. Vis-
pirms iemācāmies ritma osti-
nato  – ņem–dod. Bērni sēž uz 
celīšiem, kreisā roka ir nekustīgs 
plaukts  – tajā bērni viens otram 
ieliek bumbu, to dara tikai ar labo 
roku. Kad apgūts ritms, ritmā 
skandējam dzejoli vai dziedam 

dziesmu. Mēs skandējam pašsa-
cerētas rindas: „Pavasari, pava-
sari, / Nāc(i) šurpu dziedādams! / 
Lai iet ziema raudādama,  / Savu 
sniegu līdzņemdama”; „Pavasari, 
pavasari,  / Kādus brīnumus tu 
dari: / Uzzied tulpes, prīmulas, / 
Uzzied degungaliņš mans” u. c.

3.  Dziesma „Saulīte, parādies” (au-

tore  – B.  Brice). Ritma ostinato: 
plaukstas–stilbi. Ar kustībām iz-
dziedam B. Brices dziesmu „Saulīt, 
nāc!”, kā arī Rudītes Baļķītes „Kā 
uzlec saulīte”. Vingrojam, dziedot 
Daigas Gulbes „Rīta dziesmu”.

4.  Dziesma „Lietutiņš (B.  Brice): 
vingrinām pirkstiņus, izdziedot 
dziesmu.

Mūzikas, 
kustību un 

runas izmantošana 
rotaļnodarbībās kopā 
ar dažādiem spēļu un 
rotaļu elementiem 
veicina pilnvērtīgu 
bērna attīstību. 
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5.  Skandējam zilbju rindas, dife-
rencējot īsās un garās zilbes. Ar 
burtiem uzrakstām uz tāfeles 
zilbes, kuras tiek ritmizētas. Pa-
pā, pe-pē, pu-pū, pi-pī – šīs zilbes 
ritmizējam: plaukstas priekšā  – 
īsās zilbes, plaukstas virs galvas – 
garās zilbes. Ba-bā, be-bē, bu-bū, 
bi-bī  – šīs zilbes ritmizējam, iz-
mantojot bumbas: piesitam bum-
bu pie grīdas – īsās zilbes, aizri-
pinām līdz otrai rokai  – garās 
zilbes.

6.  Svinam dzimšanas dienu burti-
ņam P un B – dziesma „Burtiņa 
dzimšanas diena” (autore – Lolita 
Sauliete): saucam pa skaņām vār-
dus ar izvēlēto burtu  – dāvanu, 
cienastu, viesu vārdus. Burtus 
mainām katru nedēļu.

7.  Spēlējam spēli „Putniņ, kā tevi 
sauc?”: katram bērnam ir putna 
attēls – nosauc putnu, izvēlamies 
ritmu un uz jautājumu bērns at-
bild, nodziedot putna vārdu. Tā 
paplašinās arī bērnu vārdu krā-
jums.

8.  Kustību rotaļa „Putniņš” (R. Baļ-
ķīte): bērni iemācās nosaukt 
putnus, atdarināt to valodu. Var 
izmantot dažādas dziesmas par 
putniem.

9.  Dziesmas „Pirkstu mīklu rotaļa” 
vai „Pupu dziesma” (B.  Brice): 
vienā trauciņā ir pupas, otrs  – 
tukšs; ar labo roku ņemam no 
pilnā trauciņa pa vienai pupai, 
dziedot dziesmiņu, ritmiski lie-
kam tukšajā trauciņā, pēc tam 
mainām rokas.

10. Vingrojumi ar bumbām: bērni 
izvēlas vienādas krāsas bumbas, 
soļojam, bumbas ritmiski piesi-
tot vienu pie otras; abas bumbas 
piesitam virs galvas, pēc tam no-
liecamies, bumbas satiekas pie 
grīdas, bumbas satiekas pa labi, 
taisni un pa kreisi, bumbas satie-
kas priekšā un aizmugurē; palē-
cieni – kājas plati, bumbas priek-
šā, kājas kopā, rokas gar sāniem; 
nobeigumā – elpošanas vingrinā-
jumi.

11. B. Brices „Rotaļa ar bumbiņām”.
12. L. Saulietes „Bļodu rotaļa”.
13. Spēle „Brīnummaisiņš”: katrs 

bērns izvēlas vienu priekšmetu 
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no maisiņa, nosauc to, izdomā 
teikumu un priekšmetu, noliek 
pie pareizā burta (bumba, bļo-
da, balons, pūpoli, puķe, putniņš 
utt.).

14. Spēle „Pirkstiņi žigliņi”: izkusti-
nām pirkstiņus mūzikas pavadī-
bā, ar labo roku parādām atā.

Rotaļnodarbībās galvenokārt iz-
mantojam Dainas Cukuras-Akme-
nes un Aijas Cukuras grāmatu „Lo-
goritmika”, kā arī B.  Brices grāma-
tas „Pirkstiņu rotaļas”, „Tipu, tapu 
dziesmiņas”, „Viss sākas ar rotaļu” 
u. c.

Mūzikas, kustību un runas iz-
mantošana rotaļnodarbībās kopā ar 
dažādiem spēļu un rotaļu elementiem 
veicina pilnvērtīgu bērna attīstību. 
Izmantojot pēc iespējas dažādus pa-
ņēmienus un metodes, sasniegsim la-
bākus rezultātus.


