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Krāslavas PII „Pīlādzītis’’ audzēkņi no preču iepakojumiem, 
izmantojot dažādas tehnikas, izveidojuši trauciņus 

sīkumlietu glabāšanai.

Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII) grupas „Pasaciņa” bērnu (4–6 gadi) 

ar redzes traucējumiem darbi. Pirmsskolas izglītības skolotāja – 
Inga Sivicka.

Jūlija. „Lapsa”.

Eimija. „Āzis”. Eimija. „Bērzs”.

Daina. „Eglīte”.
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VISI FOTO: no personiskā arhīva

ILONA EISAKA 
UN ILONA KALINKA,
Krāslavas PII „Pīlādzītis’’ skolotājas

MĒRĶIS: ROSINĀT VEIDOT 
SAUDZĪGU ATTIEKSMI PRET 
MEŽU UN TĀ IEMĪTNIEKIEM.

UZDEVUMI:
  aktivizēt spēju saredzēt un noteikt 
cēloņsakarības, izteikt spriedu-
mus, secinājumus;

  stāstīt, atbildēt uz jautājumiem, la-
sīt īsus vārdus;

  audzināt būt iejūtīgiem, līdzpār-

dzīvot;
  vingrināties darināt izstrādāju-
mus no otrreizējām izejvielām;

  vingrināties darboties pēc in-
strukcijas, veikt darbu noteiktā 
secībā, strādāt komandā;

  refleksija.

NODARBĪBAS GAITA

 Rīta aplis
Bērni sēž uz paklāja. Skolotāja 

piedāvā bērniem patstāvīgi izvēlēties 
rīta apļa aktivitāti (sagatavoti vairāki 

varianti: zināmi dzejoļi un dziesma, 
jauns dzejolis, dziesma, čiekuri).

Bērni padod pa apli čiekuru, no-
sauc blakussēdētāja vārdu un, acīs 
skatīdamies, pasaka vēlējumu visai 
dienai.

Kustību aktivitāte, artikulācijas 
aparāta vingrinājums:

Aiz Daugavas lieli meži (rokas sā-
nis viļņojas)

Dzeltenām galotnēm (rokas augšā 
šūpo),

Es, pa vidu staigādama (rokas sā-
nos, apļo vidukli),

Kā jāuzvedas mežā
Integrēta ekoprogrammas 

„Cūkmena detektīvi” rotaļnodarbība ar dabas 
un rokdarbu dominanti sagatavošanas grupā

Meitenes skārda bundžas dekupāžas tehnikā pārvērš par  
glītiem trauciņiem dažādu sīkumu, rakstāmpiederumu uzgla-
bāšanai.

Katrs bērns izvēlas kādu no atkārtoti izmantojamiem iepakoju-
miem un izdomā, kā un kādam nolūkam viņš to varētu izman-
tot vēlreiz.
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Viju zelta vainadziņu (rokas sānos, 
apļo galvu).

Skolotāja pastāsta, ka ir bijusi 
mežā un dzirdējusi – tur notiekot da-
žādi brīnumi.

 Klausīšanās uzdevums
„Pasaka par vāverēnu Lullīti un 

melnajiem maisiem’’ (www.cukmens.
lv).

Lasot pasaku, tiek analizēti nepa-
zīstamie vārdi. Pēc teksta izlasīšanas 
notiek pārrunas.

Ciemos atnāk vāverīte (roku lelle), 
kas vēlas uzzināt, vai bērni zina, kā 
vajag uzvesties mežā.

 Kustību aktivitāte
Susuris ar savu sievu (soļo),
Īsu, garu, resnu, tievu (pietupstas, 

pieceļas, rokas augšā, rokas priekšā, 
soļo, rokas gar sāniem, palecas),

Aizbrauca uz Rīdziņu (soļo).
Viens, divi, trīs (3 x palecas),
Tev ir jābrauc līdzi (soļo)!

 Didaktiska rotaļa  
 „Izveido savu mežu”

Bērni sadalās trīs grupās, izvelk 
kartīti ar ģeometrisku figūru un at-
rod savu vietu.

Katrai grupai ir sagatavots plakāts 
ar mežu, kartītes ar meža dzīvnie-
ku, cilvēku, sadzīves priekšmetu un 
atkritumu attēliem, meža dzīvnieku 
uzraksti, plakāts ar atkritumu tvertni. 
Bērni sagrupē attēlus, prezentē vāverī-
tei savu mežu.

 Kustību aktivitāte
Tīru mežu himna „Mēs nekļūsim 

par cūkām’’ (www.cukmens.lv).

Skolotāja atnes melnu maisu ar sa-
dzīves atkritumiem. Bērni nolemj no 
dažādiem iepakojumiem un atkritu-
mu materiāliem, papīra, diegiem u. c. 
pagatavot noderīgas lietas  – tālskati, 
dekupētas kārbiņas un ar diegiem 
aptītas bundžiņas dažādu sīkumu uz-
glabāšanai.

Vāverīte kopā ar bērniem prie-
cājas par bērnu veikumu, pacienā 
bērnus ar meža veltēm – avenēm un 
kazenēm, kā arī uzdāvina krāsojamās 
lapas ar Cūkmena attēlu.

Didaktiska rotaļa „Izveido savu mežu”.

Zēni gatavo dekupētas kārbiņas.
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Meitenes rūpīgi gatavo tālskati.

No tualetes papīra rullīšiem var pagatavot tālskati.
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NEREDZĪGA BĒRNA RUNAS 
ATTĪSTĪBAS ĪPATNĪBAS:

 attīstības tempa izmaiņas;
 runas vārdu semantiskās puses 
traucējumi;

 leksikā parādās formalitātes (sa-
krājas liels daudzums vārdu, ku-
riem nav konkrēta satura);

 aktīvā un pasīvā vārdu krājuma 
nepietiekamība.

DARBĪBAS ĪPATNĪBAS:
 palēnināta dažādu darbības formu 
veidošanās;

 spēļu sižeta un spēles satura pri-
mitivitāte;

 spēļu un praktisko darbību she-
matisms;

 atšķirība starp priekšmetu funk-
cionālās nozīmes saprašanu un ie-
spēju izpildīt konkrētu darbību ar 
priekšmetu.

KOREKCIJAS DARBA  
PAMATVIRZIENI:

 runas negatīvisma pārvarēšana, 
uzrunas saprašanas attīstība;

 prasmes ieklausīties runā, noska-
ņoties uz runas uztveri, dot at-
bildes kustību un skaņu reakcijas 
formēšana;

 gramatisko runas formu veidoša-
na;

 dzirdes uztveres attīstīšana;
 vārdu krājuma paplašināšana;
 pareizās atbilstības starp vārdu un 
priekšmetu formēšana;

 apkopojošo jēdzienu formēšana;
 saistītās runas formēšana;
 artikulācijas aparāta muskuļu at-
tīstīšana, izrunas korekcija (mehā-

Runas attīstība 
neredzīgiem bērniem

niskā skaņu izrunas nostādīšana);
 pareizas skaņu, zilbju un vārdu 
skaļas izrunas veidošana;

 dzejoļu ar noteikto skaņu mācīša-
na.

RUNAS ATTĪSTĪBAS, RUNAS 
AKTIVITĀTES UN UZRUNAS 
ATTĪSTĪBAS STIMULĒŠANAS 
PAŅĒMIENI

1. Dialogs – paraugs.
Saskarsmē ar bērnu pieaugušo 

runai ir spilgti izteikta dialoga struk-
tūra, kur centrālajā vietā ir pieaugušā 
jautājums bērnam, uz kuru viņš pats 
arī atbild.

– Ko es paņēmu? – Krūzi (klucīti).
– Kas tas ir? – Krūze (klucītis).
– Ko es uzliku? – Krūzi (klucīti).

2.  Saruna pašam ar sevi (skaļš 
monologs).

Pieaugušais skaļi izrunā to, ko 
viņš redz vai dzird, kad bērns atrodas 
blakus.

–  Kur ir kleita? –  Kleita ir šeit 
(kleita ir uz krēsla).

–  Kleita ir skaista (Liene uzvilks 
kleitu u. tml.).

3. Paralēla saruna.
Pieaugušais apraksta visas bērna 

darbības: ko viņš ņem rokās, redz, 
dzird utt.

4. Provokācija jeb bērna mākslī-
ga nesaprašana.

Nesteigties uzreiz izpildīt bērna 
vēlmes: iedodiet citu rotaļlietu, ne-
vis to, uz kuru viņš klusējot norāda. 
Pieaugušais uz laiku kļūst „kurls”, 
„nesaprotošs”: „Es nesaprotu, ko tu 
gribi: lāci, lelli, mašīnu?” Pieaugušā 
„nesaprašana” būs pirmais motīvs, 
kas stimulēs bērnu nosaukt viņam 
vajadzīgo priekšmetu.

5. Izvēle.
Alternatīvie jautājumi, tādi kā 

„Vai tu gribi spēlēties ar bumbu vai 
mašīnu?”, „Ko tu dzersi  – pienu vai 
tēju?”. Bērnam, atbildot uz jautājumu, 
ir jāizmanto runa. Bērna vajadzība 
tiek apmierināta tikai pēc runas re-
akcijas.

6. Muzikālās spēles.
Trokšņaini instrumenti, visiem 

zināmas spēles, kuras stimulē bērna 
vēlēšanos kustēties un dziedāt kopā.

Izmantotā literatūra:
1.  Речь и общение при нарушениях 

зрения. Лубовский (ред.). Специ-
альная психология.  – Мaskava, 
2003, 338.–344. lpp.

2.  Плаксина,  Л.  И. Психолого-пе-
дагогическая характеристика 
детей с нарушением зрения: 
учебное пособие.  – Maskava:  
РАОИКП, 1999.

3.  Комарова,  Т.  П. Логопедические 
игры и упражнения для детей с 
нарушениями зрения. Maskava: 
АСТ, Астрель, Харвест, 2008.

Interneta resursi:
1.  http://vector-images.com/clipart.

php?id=5976&lang=rus.
2.  http://www.your-eye.ru/category/

optika/page/3.

GAĻINA ROMANCEVIČA,
Daugavpils pilsētas 9. speciālās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
skolotāja logopēde
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Labi uzstādīta runas elpa nodro-
šina:

  skaidru dikciju,
  precīzu skaņu izrunu.
Šie vingrinājumi palīdzēs:

  sasniegt plūstošu izelpu,
  ātrāk apgūt grūti izrunājamas 
skaņas.

Rekomendācijas runas elpu attīs-
tošas spēles izpildīšanai

  Nepārcenties!
  Pietiek ar 3–4 atkārtojumiem.
  Bieža šo vingrinājumu atkārtoša-
na var izraisīt galvas reiboni.

Didaktiskās spēles runas elpas 
attīstībai

 „Krāsainās sveces”

Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:

  attīstīt artikulācijas aparātu;
  veidot pareizu gaisa strūklu;
  attīstīt redzes uztveri un uzmanī-
bu;

  attīstīt loģisko domāšanu;
  veidot priekšstatu par krāsām.
Spēles gaita: bērnam tiek piedā-

vāts izvēlēties atbilstīgas krāsas sve-
ci, atrast tai pāri un papūst uz sveces 
liesmu.

 „Jautrās koku lapas”

Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:

  attīstīt artikulācijas aparātu;
  veidot pareizu gaisa strūklu;
  attīstīt redzes uztveri un uzmanī-
bu;

Spēles 
un vingrinājumi 

runas elpas attīstībai
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  attīstīt loģisko domāšanu;
  vārdu krājumu paplašināt ar koku 
un lapu nosaukumiem;

  attīstīt matemātiskos priekšstatus;
  veidot priekšstatu par krāsām, ga-
dalaikiem un koka uzbūvi.
Spēles gaita: bērnam tiek piedā-

vāts izvēlēties koku, pēc lapām no-
teikt koka veidu, saskaitīt lapas un 
nopūst tās no koka.

 „Egles un čiekuri”

Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:

  attīstīt artikulācijas aparātu;
  veidot pareizu gaisa strūklu;
  attīstīt redzes uztveri un uzmanību;
  attīstīt loģisko domāšanu;
  paplašināt vārdu krājumu;
  veidot leksiski gramatiskos priekš-
status;

  attīstīt matemātiskos priekšstatus.
Spēles gaita: bērnam tiek piedā-

vāts saskaitīt čiekurus un nopūst tos 
no egles.

 „Vilcieniņš”

Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:

  attīstīt artikulācijas aparātu;
  veidot pareizu gaisa strūklu;
  attīstīt redzes uztveri un uzmanību;
  attīstīt loģisko domāšanu;
  paplašināt vārdu krājumu;
  veidot priekšstatus par krāsām.
Spēles gaita: bērnam tiek piedā-

vāts izvēlēties vilcienu, atrast tam 
pāri un nopūst vilcieniņam dūmus.

 „Cimdiņi”

Mērķis: attīstīt elpošanas aparātu.
Uzdevumi:

  attīstīt artikulācijas aparātu;
  veidot pareizu gaisa strūklu;
  attīstīt redzes uztveri un uzmanī-
bu;

  attīstīt loģisko domāšanu;
  paplašināt vārdu krājumu;
  attīstīt matemātiskos priekšstatus;
  veidot priekšstatus par krāsām, 
ziemu un drēbēm.
Spēles gaita: bērnam tiek piedā-

vāts izvēlēties cimdiņu, atrast tam 
pāri un nopūst no tā sniegpārsliņu.
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DROŠĪBAS AKCIJA

JEĻENA VOROŠILOVA,
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 
vadītājas vietniece izglītības jomā

Krāslavas novada pirmsskolas iz-
glītības iestādē (PII) „Pīlādzītis” tum-
šajos ziemas mēnešos par tradīciju ir 
kļuvusi drošības mācību akcija par 
gaismas atstarotāju lietošanu sešga-
dīgiem bērniem. Šādas nodarbības 
kopā ar vecākiem un sadarbībā ar 
Krāslavas pašvaldības policiju notiek 
jau kopš 2014.  gada. Akcijas nodar-
bība notiek reālos apstākļos: ārpus 
iestādes teritorijas, pēc iestādes darba 
laika, kad ārā ir tumšs. Tiek izspēlētas 
situācijas, lai sniegtu bērniem zināša-
nas un prasmes, kāpēc tumšajā laikā 
gājējiem ir nepieciešami gaismas at-
starotāji.

Norises laiks un vieta: 12.12.2017. 
plkst. 18.30; Krāslava, Sporta iela.

Dalībnieki: Krāslavas novada 
PII „Pīlādzītis” 4. un 11. grupas bērni, 
viņu vecāki un skolotāji.

Partneri: Krāslavas novada paš-
valdības policija (Pēteris Jacina).

Inventārs: dažādi atstarotāji, 2 pi-
loni ar atstarotājiem, svilpes, policijas 

Akcija „Melnā lelle”

mašīna, atstarojošās vestes, personā-
žu maskas, melnā lelle (1,5  metrus 
augsts melna auduma konuss, piepil-
dīts ar porolonu un sinteponu), luk-
turīši, audioieraksts, audio atskaņo-
šanas sistēma ar mikrofonu.

Mērķis: izspēlēt situāciju un sniegt 
bērniem zināšanas, kāpēc tumšajā 
diennakts daļā gājējiem ir nepiecieša-
mi gaismas atstarotāji vai atstarojoša 
veste.

Personāži: Pūce, Rūķis  – tumšs 
tēls, Sniegavīrs – gaišs tēls.

Pulcēšanās: stāvvieta pie veikala 
„Mego”; skan Didža Rijnieka dziesma 
„Atstarotāji”.

AKCIJAS GAITA
Pūce sagaida visus pulcēšanās vie-

tā: sasveicinās, stāsta, ka nakts un 
tumsa ir viņas laiks, jo viņas acis redz 
arī tumsā. Jautā bērniem, vai viņi 
tumsā redz tikpat labi kā dienā.

Rūķis: Es gan tumsā ļoti labi visu 
redzu! Kas var notikt, ja cilvēks tum-
sā slikti redz?

Pūce: Var nonākt briesmās, īpaši 
uz ceļa, jo šoferi tumsā gājējus var ne-
pamanīt.

Rūķis (neticīgi): Kā var tumsā ne-

redzēt?! Mašīnai taču ir lukturi, kas ir 
ļoti gaiši! Visu var ļoti labi redzēt!

Pūce: Piedāvāju pārbaudīt. Visi 
kopā pasauksim manu draugu Snie-
gavīru, viņš mūs aizvedīs uz tumšāko 
vietu, kur varēsim visu pārbaudīt.

Ierodas Sniegavīrs un aizved visus 
uz Sporta ielu (aiz veikala „Mego”). 
Tur ir pašvaldības policijas mašīna ar 
ieslēgtām bākugunīm – mašīna izgais-
mo ceļu. Rūķis sadala bērniem svilpes. 

Pūce (uzdod uzdevumu): „Rūķis 
savās tumšajās drēbēs bez atstarotā-
jiem ies pa ceļu, un jūs, bērni, sāksiet 
svilpot tad, kad viņu vairs neredzē-
siet. Tajā vietā tiks nolikts pilons.”

Bērni kopā ar vecākiem skaita so-
ļus, cik tālu šoferis var redzēt tumšo 
gājēju bez atstarotājiem.

Pūce (uzdod uzdevumu): „Sniega-
vīrs ies pa ceļu, un jūs, bērni, sāksiet 
svilpot tad, kad viņu vairs neredzē-
siet. Tajā vietā tiks nolikts pilons.”

Bērni kopā ar vecākiem skaita so-
ļus, cik tālu šoferis var redzēt gājēju 
gaišā apģērbā bez atstarotājiem.

Pūce skaidro, ka mašīnas bremzē-
šanas ceļš būs apmēram 30  metru  – 
tikpat, cik tālu šoferis redz,  – un šo 
posmu mašīna nobrauks 1  sekundes 

Autovadītājs neizgaismotu gājēju uz ceļa nepamana vai pamana ļoti vēlu – tikai aptuveni 25 metru attālumā.
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laikā, bet pa šo laiku nav iespējams iz-
vairīties no sadursmes. Visi noskaidro, 
ka cilvēku gaišajās drēbēs var ierau-
dzīt agrāk. Eksperimentu atkārto (at-
pakaļvirzienā, mašīna izgaismo ceļu) 
ar atstarotājiem un vesti. Bērni secina, 
ka ar atstarotājiem un drošības vesti 
cilvēku var redzēt ļoti tālu un šoferis 
paspēs laikus nobremzēt.

Rūķis un Sniegavīrs solās turpmāk 
lietot atstarotājus, tomēr vēl nesaprot, 
kāpēc viņi tumsā redz labi, bet šoferis 
viņus neredz.

Pūce (skaidro): Tā notiek tāpēc, 
ka cilvēka acis ir veidotas tā, ka tum-
sā cilvēkiem pietiek ar minimālu 
gaismu, pat tikai no zvaigznēm un 
mēness, lai varētu orientēties apkār-
tnē; bet šoferis sēž mašīnā, viņa acis 
saskata tikai to posmu, kas ir apgais-
mots.

Rūķis: Es tomēr neticu!
Pūce: Piedāvāju eksperimentu ar 

melno lelli.

 Eksperiments

    Pašvaldības policijas mašīnā var 
iesēdināt kādu no vecākiem vai 
skolotāju un vairākus bērnus, 
kuru uzdevums būs svilpot, kad 
ieraudzīs kaut ko uz ceļa, un tad 
šoferis sāks bremzēt.

    Visi pārējie bērni kopā ar vecā-
kiem aiziet priekšā pa ceļu un uz 
ceļa noliek melno lelli bez atstaro-
tāja.

    Bērni reāli vēro, ka šoferis nepa-
spēj nobremzēt un notriec melno 
lelli.
Secinājums: autovadītājs neiz-

gaismotu gājēju uz ceļa nepamana 
vai pamana ļoti vēlu – tikai aptuveni 
25 metru attālumā. Vadītājam ir tikai 
1–2 sekundes, lai pamanītu, reaģētu, 
apbrauktu gājēju, – diemžēl nereti tas 
ir pārāk īss laika sprīdis.

Atkārto eksperimentu ar mel-
no lelli, bet tagad lellei ir atstarojošā 
drošības veste. Tagad šoferis laikus to 
ierauga un paspēj nobremzēt vēl vai-
rākus metrus pirms „gājēja”.

Secinājumi:
  tumsā tikai gaismu atstarojoši ele-
menti apģērbā un aksesuāros ļauj 
transportlīdzekļa vadītājam gājēju 
laikus pamanīt;

Atkārto eksperimentu ar melno lelli, bet tagad lellei ir atstarojošā drošības veste. Ta-
gad šoferis laikus to ierauga un paspēj nobremzēt vēl vairākus metrus pirms „gājēja”.

Diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami apgaismots, gājējiem ir jābūt tērptiem 
atstarojošā vestē vai apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
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  atstarotāja atspīdināto gaismu 
autovadītājs var pamanīt pat no 
400 metru attāluma.

Pūce: Diennakts tumšajā laikā, ja 
ceļš nav pietiekami apgaismots, gājē-
jiem ir jābūt tērptiem atstarojošā ves-
tē vai apģērbā ar gaismu atstarojoša 
materiāla elementiem; vēl līdzi var 
ņemt lukturīti – lai pats redzētu, kur 
likt kājas, un arī šoferi ātrāk pamanīs 
lukturīša gaismu.

Sniegavīrs: Atstarojošā veste pa-
darīs tevi redzamu no visām pusēm. 
Veste ir visefektīvākais līdzeklis gājē-
ju drošībai!

Pūce (dāvina visiem bērniem at-
starotājus un saka pirmo gājēja zvē-
resta daļu): Ja vilkšu atstarojošo vesti 
es…

Bērni (visi reizē): …  es būšu re-
dzams, ļoti labi redzams!

Pūce: Ja man ir gaismas lukturī-
tis…

Bērni (visi reizē): …  es būšu re-
dzams, ļoti labi redzams!

Pūce: Ja man būs gaismas atstaro-
tājs…

Bērni (visi reizē): …  es būšu re-
dzams, ļoti labi redzams!

Fotografēšanās.
Bērni iekāpj pašvaldības policijas auto, lai piedalītos eksperimentā. Viņu uzdevums ir 
svilpot, kad ierauga kaut ko uz ceļa, un tad šoferis sāk bremzēt.

Rūķis netic, ka tumsā šoferis neredz, jo mašīnai ir lukturi, kas 
ir ļoti gaiši.

Rūķis un Sniegavīrs bērniem palīdzēja izprast to, no kāda attā-
luma autovadītājs var pamanīt tumšās un gaišās drēbēs tērptu 
cilvēku.
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