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PORTUGĀLE: DARBA LAPA - 5
Klausies, iegaumē, dari!

Mērķi un uzdevumi: uzlabot fonoloģisko izpratni (vārdu, zilbju un fonēmisko izpratni); trenēt darba
atmiņu; attīstīt klausīšanās izpratni.
Individuāla aktivitāte

Vecuma grupa: 7-9 gadi

Noteikumi: Skolēnam paziņo, ka viņš dzirdēs 4 norādījumus. Viņam ir jāiegaumē informācija un jāizpilda
uzdevumi. Skolēnam nav pieejas rakstītam tekstam; viņš redz tikai četrus attēlus un četrus
skaitļus (1, 2, 3 un 4), kas atbilst dzirdēto teikumu kopām.
1. Tu dzirdēsi divas teikumu grupas. Tev būs jānosaka saikne starp dzirdēto tekstu un attēliem,
taču vispirms tev būs jāatbild uz skolotāja sagatavotajiem apgalvojumiem [skolotājam jāsniedz
vēlamā rezultāta piemērs un jāpārliecinās, ka skolēns norādījumus ir sapratis].
2. Noklausies divas teikumu grupas (1 un 2) [skolotājs izlasa divas teikumu grupas, īpaši
uzsverot teikuma beigas].
2.1- Cik vārdu ir tekstā "Es esmu gatavota no papīra"?
2.2- Veic fonēmisko segmentāciju pirmās teikumu grupas vārdam, kas sākas ar "b".
2.3- Savieno skaitļus (1 un 2) ar atbilstošajām bildēm.
3. Noklausies divas teikumu grupas (3 un 4) [skolotājs izlasa divas teikumu grupas, īpaši
uzsverot teikuma beigas].
3.1- Cik zilbju ir vārdā, kas atkārtojas divas reizes trešajā teikumu grupā?
3.2- Es nosaukšu burtus un tev būs jāatmin vārds no ceturtās teikumu grupas: s-p-a-l-v-a-s. Vai
tu atminēji vārdu? [Ja skolēnam nepieciešams atkārtojums, skolotājs izlasa visus burtus
atkārtoti]
3.3- Savieno skaitļus (3 un 4) ar atbilstošajām bildēm.
Nepieciešamie materiāli: attēli, dators, planšetdators, piezīmju burtnīca/grāmata.
Paraugs:

Noklausies norādes, iegaumē informāciju, veic uzdevumus, kur nepieciešama darba atmiņa
(tādējādi trenējot šo kompetenci).
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Es esmu gatavota no papīra. Manī ir daudz
burtu un attēlu. Mani izmanto visa vecuma
cilvēki.
Es esmu ļoti garšīgs auglis. Es dzīvoju augļu
dārzā. Cilvēki mani labprāt ēd, gatavo no
manis sulu un garšīgus desertus. Es varu būt
sarkans, dzeltens un zaļš.
Es esmu ūdens transporta līdzeklis un esmu
ļoti liels. Es pārvadāju cilvēkus un preces no
vienas valsts uz citu.
Es esmu putns ar diviem spārniem un knābi.
Mans ķermenis ir klāts ar spalvām. Es ēdu
graudus un sliekas. Es dēju olas un dzīvoju
vistu kūtī.
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