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TURCIJA: DARBA LAPA - 3
Mērķi un uzdevumi: pilnveidot lasīšanas un izpratnes prasmes.

1. aktivitāte. Pirmā skaņa, pēdējā skaņa
Individuāla aktivitāte
Noteikumi:

Vecuma grupa: 6-8 gadi

Šis ir svarīgs solis darbā ar fonēmām. Katrs skolēns pēc kārtas pasaka vārdu, un tā
pēdējā skaņa ir otra vārda sākums. No nosauktajiem vārdiem skolēni var uzrakstīt
dzejoli vai stāstu.

Nepieciešamie materiāli: vārdu kartītes.
Paraugs:

akmens

soma

sāp

saule

šokolāde

puķe

mašīna

tētis

lidmašīna

traktors

sākt

adata

auksts

zābaki

pastum

saldējums

ezis

suns

pasts

monēta
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2. aktivitāte. Pasaule uzrunā tevi!
Individuāla/grupas aktivitāte
Noteikumi:

Vecuma grupa: 6-8 gadi

Bērni, esmu piecus miljardus gadus veca. Kādas tik lietas esmu redzējusi un
piedzīvojusi! Skumji atzīt, bet pēdējais gadsimts mani ir sāpinājis līdz sirds dziļumiem.
Es jums pastāstīšu savu dzīves stāstu., taču rodas sajūta, it kā vispār neesmu
pastāvējusi. Sen senos laikos man uz muguras auga zaļi koki, kuros jautri čivināja putni,
virs galvas pletās skaidri zila debess, bet cilvēki un visas dzīvās būtnes dzīvoja mierā un
saticībā.
Tagad zaļuma vairs nav! Viss ir noklāts ar ēkām, asfaltu un betonu. Cilvēces radītās
rūpnīcas ir piesārņojušas manus zilos ūdeņus ar kaitīgiem atkritumiem. Skursteņu
kodīgie dūmi un mašīnu izplūdes gāzes ir padarījušas manu gaisu indīgu. Mana augsne
un daba ir pilna ar atkritumiem, kuru īstā vieta būtu atkritumu konteineros.
Ja cilvēce turpinās mani neapzināti piesārņot, drīzā nākotnē es izzudīšu pavisam.

Ko tu vēlētos pateikt pasaulei, kura tikko uzrunāja tevi tekstā?

1. ……………………………………………………………………………………..........................................................
2. ……………………………………………………………………………………..........................................................
3. ……………………………………………………………………………………..........................................................
4. ……………………………………………………………………………………..........................................................
5. ……………………………………………………………………………………..........................................................
6. ……………………………………………………………………………………..........................................................

3. aktivitāte. Burtu mainīšanas spēle
Individuāla aktivitāte
Noteikumi:

Vecuma grupa: 6-8 gadi

Skolotājs parāda skolēniem vārdu kartīti, piemēram, 'māja'. Visi skolēni korī izlasa to.
Skolotājs brīdina, ka šī vārda pirmais burts tiek nomainīts uz 'k'. Skolēni izrunā jauno
vārdu un sameklē attiecīgo attēlu.

Nepieciešamie materiāli: vārdu kartītes, attēlu kartītes.
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