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Pratarmė

   Pagal Europos Sąjungos Erasmus+ programą buvo įgyvendintas strateginių partnerysčių projektas 

„Pedagogų darbo sistema, ugdant vaikų skaitymo raštingumą” (Nr. 2016-1-LV01-KA201-060438).

        Dalyviai:

             Žiemgalos regiono žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų plėtros centras (Latvija) bendradarbiaujant su: 

             Šiaulių švietimo centru (Lietuva),

             Estijos mokytojų asociacija (Estija).

       Vykdant projektą buvo sukurta metodinė priemonė vaikų skaitymo įgūdžiams lavinti:

             sukurtas vadovas latvių, lietuvių, estų ir anglų kalbomis,

             sukurta profesinių kompetencijų ugdymo programa mokytojams,

             apmokyti mokytojai – ateities pedagogai.

       Žinodama apie skaitymo įgūdžių ugdymo aktualijas, projekto komanda turėjo galimybę vykdyti projektą 

„Pedagogų darbo sistema, ugdant vaikų skaitymo raštingumą” ir teikti turinio metodinę pagalbą Latvijos, 

Lietuvos ir Estijos mokytojams, ugdant vaikų skaitymo įgūdžius. Trijų šalių pedagogai turėjo galimybę 

išbandyti kolegų iš projekto šalių naudojamus metodus. Jų kūrybinio darbo rezultatas -  gimę nauji metodai ir 

nauji atradimai. Daugelis sukurtų metodų tapo „savais”, kadangi visi projekto dalyviai yra mokytojai praktikai, 

kurie kasdien tobulina savo mokinių skaitymo įgūdžius ir sprendžia panašius profesinius iššūkius. Kartu 

kuriant metodinę priemonę buvo sukurtas vieningas metodinis požiūris, sumažinti kalbų skirtumai ir 

praplėstos numatytos vaikų amžiaus ribos praktiniuose skaitymo pratimuose. 

     Norint įgyti naujų patirčių, reikia pažvelgti į įprastus dalykus iš kitos perspektyvos. Projekte „Pedagogų 

darbo sistema, ugdant vaikų skaitymo raštingumą” tai buvo padaryta dalyvaujančių Latvijos, Lietuvos ir Estijos 

mokytojų komandinio darbo dėka, siekiant teoriškai pagrįsti ir praktiškai pademonstruoti skaitymo įgūdžių 

ugdymo galimybes.

      Dėkoju visiems projekto dalyviams už sėkmingą bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad projekto metu sukurtas 

metodinis rinkinys bus aktyviai naudojamas Baltijos šalių edukacinėje erdvėje ir suteiks naujų idėjų mokyto-

jams  ugdant ir skatinant vaikų skaitymo įgūdžius. 

SANITA
ŠABANSKA

Žiemgalės  reģiono 
žmogiškųjų išteklių ir 
kompetencijų plėtros centras

Ugdymo plėtotės projektų 
vadovė



Pakalbėkime apie 
skaitymą

Leonika 
Kleimane-Leimane
Estija
Skaitymas yra viena iš maloniau
sių veiklų pasaulyje. Skaitydami
 neišeinant iš namų galite pažinti
 įvairių šalių žmones ir papročius.  
Suaugusiųjų užduotis yra skatinti 
vaiko susidomėjimą skaitymu. 
Visiems vaikams išmokti skaityti yra 
sunkus darbas, jei tai daroma  
monotoniškai ir nuobodžiai.

Laimei, šiame vadove yra daug įvairių skaitymo būdų ir 
metodų. Kuo žaismingesnis skaitymo procesas, tuo 
daugiau vaikų domisi skaitymu, nepaisant amžiaus.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Raina Uibo
Estija
Vaikystėje nemėgau skaityti, 
nes skaitymo technikos išmokau 
gana vėlai. Dėl šios priežasties aš 
vis dar skaitau lėtai ir turiu 
susikaupti. Nepaisant to, man 
patinka skaityti. Atsižvelgiant į 
mano profesiją, man labai patinka 
skaityti knygas vaikams. Patinka 
pasakų knygos ir, jei įmanoma, 
skaitau jas vaikams klasėje.    

Todėl, norėdama lavinti mokinių skaitymo įgūdžius, 
naudoju įvairias strategijas, per kurias vaikams įdomu 
suvokti tai, ką jie skaitė.

ANDRIS KRIEĶIS
LATVIJA
Gebėjimas skaityti yra svarbus 
formuojant asmens gyvenimo 
kokybę, nes tai suteikia galimybę 
gauti informaciją, ją analizuoti ir 
reikšti mintis apie tai. Skaitymo 
įgūdžių ugdymas vyksta visą 
gyvenimą, todėl svarbu net 
akimirkai nesustoti skaitymo 
kelionėje.

Projekto vadovas

Ekspertų darbo grupė
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Dalia  Zorienė
Lietuva

Norint įkvėpti vaiką, reikia jį 
sudominti, sudaryti galimybes 
veikti kartu su kitais, naudotis 
knygomis, patirti pažinimo 
džiaugsmą. Kopimas į kalną 
prasideda nuo papėdės.

Ieva Dakne
Latvija
Skaitymo ir rašymo įgūdžiai 
yra tiltas, jungiantis mus su 
ankstesnėmis ir ateinančiomis 
kartomis, tai leidžia mums būti 
išsilavinusiais žmonėmis.

Kristīna 
Bergmane
Estija
Skaitymo kelias yra individualus. 
Geriausiai vaikas išmoksta pažinti 
pasaulį žaisdamas. Žaidimas yra 
tai, kas veda prie pasirengimo 
skaityti, nesukeliant susierzinimo 
ir prievartos. Mokymasis skaityti 
yra nuolatinis procesas, ir mes, 
suaugę, galime padaryti jį įdomų 
ir patrauklų. 

Asta Urbonė
Lietuva
Skaitymas yra kelias į pažinimo 
pasaulį - linksmas, įtraukiantis ir 
užburiantis. Skaitydamas žmogus 
lavina kritinį mąstymą ir kūrybiš-
kumą. Skaitymas, be jokios 
abejonės, prisideda prie gerų 
mokymosi rezultatų. Manau, kad 
skaitymo įgūdžius reikia pradėti 
formuoti kuo anksčiau.  Skaity-
kime ir patirkime džiaugsmą!

Indra Grosgale
Latvija

Kodėl mes norime skaityti, kodėl
vaikas nori skaityti? Kadangi knyga 
gali būti įdomi pašnekovė, ji gali jus 
nuvesti į neįprastą kelionę, kad 
įtiktų ir paguostų.

Tūli Helka
Estija

Skaitymas visada buvo svarbi 
mano gyvenimo dalis. Man  
patinka skaityti istorinius 
romanus ir viską, kas susiję su 
Škotija. Šis projektas privertė 
mane labiau pagalvoti apie 
skaitymo svarbą ir tai. Man 
patiko, kad galėjau aplankyti 
Latvijos ir Lietuvos mokyklas ir 
pamatyti, kaip ten veikia 
mokyklų sistema.

Pakalbėkime apie 
skaitymą
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Jūratė Ivaškienė
Lietuva

Knygos – tai žinių lobynas. Jos nuo 
senų laikų buvo skaitomos, 
žmonės domėjosi jomis, buvo 
vienintelė pramoga. Knyga kviečia 
mus atitrūkti nuo rūpesčių ir 
darbų, nuo pilkos kasdienybės. 
Reikia atrasti laiko prisėsti ir 
atsipalaiduoti su knyga, ir ji
suteiks daug džiugių akimirkų.

Indra Buša
Latvija

Mokant kitus, būtina mokytis ir 
patiems, nes išmintis yra pirmoji 
žmogaus dorybė. Skaitymas yra 
kelias, kuris suteikia galimybę 
mokytis, galvoti ir jausti.

С

Edita Puzarienė
Lietuva

Skaitymas padeda žmogui 
išlikti naujienų sūkuryje, būti 
šiuolaikišku, geresniu pokalbio 
partneriu, jis išugdo 
kūrybiškumą, įgalina vaizduotę 
kurti ir įgyvendinti naujas 
idėjas.

Inese Bergmane
Latvija

Nesustokite ties atsakymu 
„nemėgstu skaityti“, nes noras 
skaityti yra investicija į jūsų ateitį, 
kuri gali padaryti gyvenimą 
įdomesnį ir turtingesnį.

Pakalbėkime apie 
skaitymą
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Projekto koordinatoriai

Pireta Jeula
Estija

Knygų skaitymas visada buvo 
mano dalis. Aš mėgstu skaityti 
knygas. Šiuo metu skaitau 
daugiausia vaikų knygas, bet ir 
meilės bei kriminalines istorijas. 
Kaip klasės auklėtoja stengiuosi 
rasti įvairių būdų sudominti 
vaikus skaitymu.

Jolanta 
Lembertienė
Lietuva
Skaitymas gali būti kaip atsipalai-
davimas, malonumas, nuolatinis 
tobulėjimas arba kaip sunkus 
vargas – priklausomai nuo to, 
kokius skaitymo raštingumo 
įgūdžius žmogus įgijo jau 
ankstyvoje vaikystėje.

Zintis Buls
Latvija

 Skaitymo įgūdžiai, kurie 
man vaikystėje atvėrė kelią į 
įsivaizduojamus nuotykių pasaulius, 
neprarado savo svarbos augant ir 
didėjant daugialypės terpės turiniui 
informacinėje erdvėje. Gebėjimas 
skaityti vis dar yra naudingiausia 
priemonė, jei norima gauti prieigą 
prie pirminės informacijos, be 
aiškinimo ir cenzūros.

Pakalbėkime apie
 skaitymą
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Įvadas

    Šiuolaikinio išsilavinimo įgijimas nulemia tai, kad vaikas įgyja žinių ir įgūdžių, 
formuoja požiūrį ir patirtį, o tai ypač svarbu formuojant gyvenimo kokybę ateityje. 
Gebėjimas skaityti yra vienas iš svarbiausių žinių, įgūdžių, patirties ir požiūrio kūrimo 
komponentų. Skaitymo įgūdžiai aiškinami skirtingai, pavyzdžiui, kaip individo įgūdžiai, 
svarbūs visuomenei (Anspoka, 2008), kaip bendras asmenybės raidos apibūdinimas 
(Manguel, 1997), pokyčių skatinimas, siekiant savęs tobulinimo (Wolf, 2007), 
pozicionavimas įvairiose situacijose (Semiro, 1997), taip pat gebėjimas įgyti išsilavinimą 
(Ojha, Ismail, Kuppusamy, 2018).

       Vykdant projektą  „Pedagogų darbo sistema, ugdant vaikų skaitymo raštingumą“ buvo 
parengtas vadovas visiems, kurie turi mokslinį ir gilų susidomėjimą vaiko skaitymo 
įgūdžių ugdymo aspektais. Vadovo turinį sudaro teorinės gairės apie skaitymo įgūdžių 
sampratą, su juo susijusius komponentus, skaitymo procesą ir vaiko amžiaus bruožų 
apibūdinimą skaitymo įgūdžių ugdymo kontekste. Svarbu atsižvelgti į skaitytojo amžių, 
skirtingus asmenybės bruožus, skaitymo įgūdžių ugdymo tradicijas, metodiką 
nacionaliniu, vietos, šeimos ir asmeniniu lygmenimis, nes tai gali būti kintamieji, 
lyginantys skirtingų skaitytojų skaitymo įgūdžius (Lindo, 2014; Timm, Uibu, 2015; Kang, 
2014). Analizuojant ir apibendrinant projekte dalyvavusių Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
ekspertų gerosios patirties pavyzdžius, buvo sukurta metodų santrauka, paaiškinanti 
pasirengimo lygio, turinio ir išteklių aspektų variacijos galimybes, taip pat pritaikymą 
mokymosi aplinkoms. Metodai paaiškinami praktiniais pratimais, jie aprašomi ir 
iliustruojami. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pagrindimui, kurio reikia laikytis 
kiekvieno iš šių veiksmų kontekste, galimiems sunkumams, „signalams“, rodantiems 
skaitytojo pasirengimą atlikti konkretų veiksmą ir pan.

     Metodai išdėstyti iš eilės: pasiruošimas skaitymui, mokymasis skaityti, skaitymo 
įgūdžių tobulinimas. Vis dėlto, šią seką galima taikyti jauniausiame ikimokykliniame 
amžiuje, vėliau metodas pritaikomas pagal skaitymo įgūdžių tobulinimo tikslą.
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 Skaitymo įgūdžių
 ugdymo kelyje

Turint omenyje švietimo sistemos kintamumą ir įvairovę, taip pat įvairių veiksnių 
keliamus reikalavimus (Clark-Chiarelli, 2018), būtina teikti paramą tiek tėvams, tiek moky-
tojams, siekiant skatinti vaiko raštingumo ugdymą (Kim, Boyle, Zuilkowski, 2016). Viena iš 
paramos formų, kuri yra svarbi vaiko skaitymo įgūdžių ugdymui, yra procedūrinių veiklų 
rinkinys (Kim, Boyle, Zuilkowski, Nakamura), taip pat metodai ir metodinės rekomendacijos 
(Starsser del Rio, 2013). Todėl projekto metu ekspertai  išanalizavo savo pedagoginę veiklą 
skaitymo įgūdžių ugdymo kontekste, pristatė ją  kitų šalių ekspertams. Buvo ieškoma ben-
dros visų šalių sanglaudos šiuo klausimu, taip sukuriant geriausios praktikos rinkinį ir 
išsamų jo pagrindimą.

Kas yra skaitymo įgūdžiai? Gebėjimas skaityti yra pagrindinė kompetencija, per kurią 
asmuo įgyja kitų įgūdžių per savo gyvenimą, sukurdamas ryšį tarp skaitymo ir elgesio, emo-
cinės ir socialinės įtraukties skirtingose   socialinėse grupėse (Guthrie, McRae, Klauda,   2007). 
Vykdant projektą buvo iškeltas klausimas, kaip padėti vaikui panaudoti savo skaitymo 
įgūdžius, suprasti savo ir kitų emocijas bei jas išreikšti. Buvo galvojama ir apie tai, kaip  
vaikas (ypač ikimokykliniame amžiuje) prisitaiko prie  skirtingų socialinių grupių, mokosi 
bendradarbiauti. Mokytojai daug dėmesio skyrė poroms, grupėms ir klasėms, aktualizuoda-
mi bendradarbiavimo įgūdžius, tobulindami savo skaitymo įgūdžius. Todėl dabar ypač 
svarbu pagalvoti, kaip pagerinti vaiko skaitymo įgūdžius, taip prisidedant prie jo gyvenimo 
gerovės, nes tada vaikas taps labiau pasitikintis savimi, galės gauti daug daugiau informaci-
jos, taip pat gebės išreikšti savo mintis per suformuotą patirtį. 

Moksliniuose tyrimuose skaitymo įgūdžiai daugiausia paaiškinami kaip gebėjimas 
susieti garsą su atitinkamu grafiniu pavadinimu - raide, susieti raides žodžiais, suvokti, 
suprasti, analizuoti ir vertinti pateiktą informaciją įvairiais būdais, žinoti skaitymo tikslą ir 
savarankiškai ar su pagalba pasirinkti  tinkamą skaitymo metodą,  gerbti skaitytojo kultūrą. 
Tačiau šis paaiškinimas yra aktualus tuo metu, kai vaikas mokosi ir tobulėja grafiškai 
(rašmenimis) skaityti  informaciją. Projektas taip pat apėmė amžiaus ribas nuo 1 metų ir 6 
mėnesių iki 5 metų, siekiant paaiškinti, kiek reikšminga ruošiant vaiką skaitymo procesui. 
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Esminiai skaitymo įgūdžių kokybės rodikliai yra sąmoningumas, taisyklingumas, 
galbūt išraiškingumas, skaitymo greitis (Landerl, Wimmer, 2008), tačiau svarbiausi yra tai, 
kaip skaitytojas įgyja, apdoroja ir atspindi pateiktą informaciją (Fuchs, Compron, Fuchs, 
Bryant, Hamlett, Lambert, 2012). Šis aspektas yra susijęs su skaitymo supratimu, nes 
apskritai skaitymo tikslas yra įsivaizduoti perskaitytą informaciją (Tighe, Wagner, Schatsch-
neider, 2015). Šio tikslo pasiekimas gali būti ir skaitymo proceso pabaiga (Afferbach, Craisas, 
Dyle, 2017), ir pradžia, skatinanti skaityti daugiau (Davis, Vehabovic, 2017). Todėl praktinių 
pavyzdžių  skyriuje analizuojami ir siūlomi metodai, kuriais mokytojas, tėvai ir kiti peda-
goginiame procese dalyvaujantys asmenys nuosekliai ir tikslingai iškelia klausimus: Kas 
teikia informaciją? Kaip galima pateikti informaciją? Kaip gauti informaciją? Ką daryti su 
gauta informacija?

Pirminis teksto suvokimas yra susijęs su gebėjimu suvokti save kaip pasaulio dalį, 
mokytis „pamatyti“, kaip aplinka perteikia  informaciją, ko ji moko, kaip galima keisti, išklau-
syti, analizuoti ir apmąstyti tai, kas girdima, su tuo, kas išmokta (Ehri, 2014), taip pagerinant 
savo patirtį. Projekto  metodų rinkinyje pabrėžiamas „prieš skaitymą” laikotarpis, kuriame 
aktualizuojamas požiūris  „vaikas kaip pasaulio dalis ir jo kūrėjas“. Minėta veikla suformuoja 
patirtį, kuri yra labai svarbi plėtojant žodyną (susiejant tai, kas girdėta ir (arba) perskaityta, 
su atvaizdu atmintyje). Būtent žodžių supratimas yra labai svarbus, nes jis koreliuoja su 
pateiktos informacijos supratimo kokybe (Perfetti, Stafura, 2014). Išgirstos ar perskaitytos 
informacijos supratimą taip pat galima paaiškinti plačiau - žodžio supratimas, žodžio/ 
žodžių supratimas kito žodžio kontekste, žodžio/žodžių supratimas teksto kontekste (Wolf, 
Barzillai, 2009). Todėl ekspertai, kurdami  metodų rinkinį, atkreipė dėmesys į tai, kaip 
vaikas įgyja informaciją apie žodį, kaip išmoksta formuoti žodžių rinkinius, analizuoti, kaip 
keičiasi šių žodžių reikšmė skirtingose  situacijose (kontekste).

Teksto suvokimo kokybė lemia skaitytojo patirties tobulinimo kokybę - kaip gauta 
informacija ilgainiui bus naudinga skaitytojui, kaip ji išplėtė skaitytojo patirtį, kaip vystėsi 
sintezė su ankstesne skaitytojo patirtimi ir kaip vystosi koreliacija su tuo, kas bus skaitoma 
ateityje (Pennington, Waxler, 2018). Pažymėtina, kad vaiko patirtis taip pat gali būti 
emocinė ir/arba faktinė (Paulson, Armstrong, 2010), todėl ypatingas dėmesys projekto 
metu buvo skiriamas vaiko emocinei patirčiai ir šio aspekto patirties atradimui. Teigiama 
patirtis (savijauta), prisidedanti prie tolesnio skaitymo tobulinimo ir plėtojimo apskritai. 

 Skaitymo įgūdžių
 ugdymo kelyje
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Tai reiškia, kad teksto suvokimas sukuria patirtį, o tai savo ruožtu sukuria naują patirtį. 
Todėl metodų santraukoje yra skyrius, kaip aprašytą metodą galima pritaikyti ir naudoti 
skirtingai kokybei ir kitose klasių grupėse. Taigi, ekspertams pavyko pagalvoti apie individua-
lizavimo aspektą.

Viena iš projekto užduočių buvo apibendrinti geriausius šiuolaikinės pedagoginės prak-
tikos pavyzdžius, nes šiandien reikia tokių skaitymo įgūdžių, kurie leistų orientuotis, integruo-
jant tiek  kelių knygų tekstus, tiek  skaitmeninius tekstus, suprasti juose pateikiamos infor-
macijos turinio sąsajas (Mourlam, Strouse, Newland, Lin, 2019). Ekspertai didelį dėmesį 
skyrė ir šiam aspektui, kad būtų galima panaudoti atitinkamus metodus, norint išmokti 
skaityti skirtingai vaizduojamą informaciją. Tai galima pastebėti tiek jauniausioje 
ikimokyklinio amžiaus grupėje (pavyzdžiui, judėjimas, garso suvokimas, ritmo linijos, garso 
atkūrimas), tiek, pavyzdžiui, 4–6 klasių grupėse, kur informacija skaitoma  iš žurnalų, įvairių 
socialinių tinklų ir kt. Tai patvirtina mokslinį teiginį, kad skaitymo įgūdžių ugdymas yra 
susijęs su įgūdžių kokybe, pavyzdžiui, dirbant rankomis, siekiant kad techniškai būtų 
aktyvuota prieiga prie informacijos.

Tęsiant skaitymo įgūdžių įgijimo proceso analizę, reikia paminėti, kad tai sudėtingas 
veiksmų  rinkinys. Jį galima apibūdinti įvairiais aspektais - psichologiniu, socialiniu, 
individualiu ir kt. Kaip minėta anksčiau, aiškinant skaitymo sąvoką, iš pradžių skaitymo 
procesas yra susijęs su savęs suvokimu pasaulyje ir savęs, kaip pasaulio kūrėjo. Vėliau 
skaitymo procesas apima mokymąsi skaityti skirtingai pateiktą  informaciją, kuri vėliau 
pereina prie to, kaip skaitymas panaudojamas norint įgyti kitų žinių ir įgūdžių (Pressley, 
Allington, 2014).

Skaitymo įgūdžių įgijimo procesas suteikia ir kalbos struktūros mokymąsi ir skatina 
mąstyti, diskutuoti ir interpretuoti gautą informaciją (Comb, 2010; Tompkins, 2011). Tai 
atsispindi ir apibendrintų metodų dalyje, kurioje beveik kiekvienas iš jų paaiškinamas 
diskusija, idėjų raiška, taip pat interpretavimo veikla (naujų sakinių kūrimas, teksto 
papildymas, teatras, vaidmenų žaidimai ir kt.).

 Skaitymo įgūdžių
 ugdymo kelyje

13



Skaitymo procesas turi būti vertinamas daugiamačiame kontekste - per garso suvo- 
kimą (įvairių garsų suvokimas aplinkoje, atkūrimas ir  naujų kūrimas), parašytus, atspausdin-
tus, nupieštus simbolius (pvz., raidžių elementai ir raidžių/žodžių kūrimas iš skirtingų 
medžiagų skirtingose   aplinkose ir plokštumose), per judančius simbolius (pirštų lėlės, ani-
maciniai filmai, lėlių teatras, daiktų judėjimas, vaidmenų žaidimai), per lytėjimo ženklus, 
skirtingų faktūrų ir formų simbolius - tiek realius, tiek virtualioje aplinkoje, kurie sukurti 
pačių ar kitų žmonių (Amiama-Espaillat, Mayor-Ruiz, 2017; Csobanka, 2016). Visų pirma 
ekspertai atspindi skaitymo proceso teikimą pačių susikurtoje aplinkoje surinktus metodus. 
Jie pateikiami kaip žaidimas (ikimokyklinis ugdymas), grupinis darbas, problemų sprendi-
mas ir kt.

Ekspertai, vieni iš kitų mokydamiesi, rinkdami geriausią patirtį, atkreipė dėmesį į 
mokslinį pagrindimą, kad skaitymo procesas visada vyksta dabartyje, naudojant skaitytojo 
patirtį kuriant naujas patirtis, vertinant pateiktą informaciją, išreiškiant požiūrį, kuriant san-
tykį „skaitymas - savimonė - savęs tobulinimas“ (Duke, Cartwright, 2019 m. McKee, Carr, 
2016 m. Hosp, Nicole, 2014). Svarbu tai, kad ekspertai, keisdamiesi patirtimi, pagalvojo apie 
tai, kas šiandien vyksta realioje mokyklos aplinkoje, paaiškino vieni kitiems, kaip ši veikla 
paveiks, galbūt pakeis būsimą veiklą, kurią vaikas gaus iš kiekvienos veiklos pagal savo pasi-
rengimą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skaitymo proceso metu skaitytojas turi mokėti atlikti 
vienu metu skirtingas užduotis, padalinti dėmesį (sugebėjimas sutelkti dėmesį į konkrečias 
užduotis, ignoruojant nereikšmingą informaciją), apriboti paviršutiniškai gautą informaciją 
(prireikus sąmoningai nuslopinti dominuojantį atsakymą) (Georgiou, Das, 2019). Apibendrin-
tuose projekto metoduose ekspertai atspindėjo dėmesio išlaikymo pratimų įtraukimą, pavyz- 
džiui, ritmo linijų kūrimas, trumpų instrukcijų demonstravimas, judėjimas pagal instrukcijas, 
kūrimas pagal pavyzdį ir kt.

Metodų rinkinyje taip pat atkreipiamas dėmesys į skaitymo proceso aspektą, kai žodis 
siejamas su jo grafiniu vaizdavimu. Tai vyksta palaipsniui, nuo grafinio elemento matymo iki 
skiemenų ar žodžių tarimo, gebėjimo suvokti skaitomo turinio prasmę, suprasti ir interpre- 
tuoti tai, kas skaitoma, nes tarp garso ir žodžio tarimo yra svarbus ryšys, supratimo kokybė 
(Alvarez-Canizo, Martinez-Garcia, 2019).
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Ekspertai, keisdamiesi patirtimi, procesų analizės ir aprobavimo metu atkreipė dėmesį 
į atitinkamą vaikų grupę, su kuria ekspertas dirba, bendrus bruožus. Skaitymo įgūdžių 
ugdymo procese reikšmingas yra vaiko supratimas, nes keičiasi pagalbininko (tėvo, mokytojo 
ir kt. ) veiklos motyvacija (Fahey, Insel, Roth, 2011).

Šiandien vaikas patiria skirtingą mokytojo ir tėvų požiūrį į mokymosi procesą, 
išsilavinimo įgijimą, naujus atradimus ir kt., vertybes, elgesio supratimą (čia turime omenyje 
elgesį skirtingose   situacijose) ir kt. (Twenge, Exline, Grubbs, Sastry, Campbell, 2015). Į  tai 
buvo atsižvelgta, kai projekte dalyvaujantys ekspertai pateikė savo gerosios patirties 
pavyzdžius.  

Analizuojant moksliniu požiūriu, mokinys iki maždaug 3 klasės (10 metų) yra pirmiau-
sia apibūdinamas kaip sąžiningas, patikimas, atjaučiantis, protingas, atsakingas, atviras ir 
ryžtingas (Seemiller, Grace, 2016). Tai leidžia mokytojui naudoti beveik visus metodus, nes 
vaikas imlesnis viskam, kas nauja,  yra pasirengęs rizikuoti, eksperimentuoti, bandyti ir keis-
tis. Labai svarbi technologijų pasaulio ir atviros prieigos patirtis, kuri lemia ir naujo tipo 
komunikacijos formavimąsi (Jain, Vatsa, Jagani, 2014; Marganski, 2017), todėl pateiktų 
metodų pristatymas parodo vieno požiūrio įvairovę, nurodo bendravimo modelį „vaikas-
vaikas“ ir „vaikas-suaugęs“, nes, kaip minėta anksčiau, kiekviena nauja patirtis taip pat 
tampa jo socialinio vaidmens pratęsimu (Bassiouni, Hackley, 2014; Dupont, 2015 ), kuris 
nustato, kaip vaikas įsijungs į atitinkamas socialines grupes, koks bus jo vaidmuo.

Vaikas iki 7 metų amžiaus dažniausiai yra pasirengęs įvairiems pažinimo raidos proce-
sams, todėl jam ypač svarbu rengti kokybiškas muzikos pamokas, skatinti judesius, piešti, 
tapyti, formuoti, klijuoti, žaisti su žaislais, aptarti tai, ką mato paveikslėliuose ir kt. (Schroed-
er-Yu, 2008). Tai parodoma daugiausia taikant metodus, kai skaitymo procesas, skaitymo 
įgūdžių įgijimas nėra iškart matomas, tačiau aktualizuojamas pasiruošimo procesas - 
ritmingumas, grupavimas, judesio krypčių modeliavimas ir kt., nes iki maždaug 7 metų ypa- 
tingai vystosi vaiko smegenys ir nervų sistema (Nelson, 2011). Vaikas vis labiau suvokia savo 
judėjimo amplitudę, įvairovę, pasaulio pažinimas dažniausiai vyksta greitai (Santrock, 2011), 
todėl skaitymo įgūdžių lavinimo užduotys daugiausia apima fizinius judesius, jų kintamumą 
per trumpą laiko vienetą, taip pat, kita vertus, padeda sutelkti dėmesį ir padidinti sutelkimo 
trukmę.
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Iki 3 metų vaikas mėgsta atlikti paprastus judesius, tokius kaip šokinėjimas, bėgimas 
pirmyn ir atgal, maždaug nuo 4 metų vaikas atlieka tas pačias veiklas, taip pat įvairius pra-
timus, kūno lenkimą ir pan. Taigi yra suprantama,  kad vaikas mato informaciją, kaip 
paprastai ji rodoma, išdėstyta plokštumoje, kiek objektų yra sujungta. Pasikeitus judesiui, 
taip pat galima stebėti pateikiamos informacijos kintamumą. Maždaug nuo 5 metų vaikas 
vykdo judėjimo užduotis jau bendradarbiaudamas ir/arba konkuruodamas su kuo nors 
naudodamas daiktą, taip pat atlikdamas skirtingus judesius tuo pačiu metu (Santrock, 
2011). Todėl tai yra etapas, kai keičiamasi idėjomis, klausymasis tarp bendraamžių, 
stiprinant mokytojo vaidmenį, atliekant tikslingas užduotis, galbūt nustatant jų atlikimo 
kokybę.

Kaip minėta anksčiau, siekiant išplėsti patirtį, reikia pabrėžti, kad iki 5 metų vaikas 
pasaulį apibūdina per savo egocentrizmą, naudodamas paveikslus, piešinius ir žodžius. Bet 
koks informacijos įgijimas, mokymasis, konsolidavimas vyksta per „aš“ tobulėjimo prizmę, 
kur proceso centras yra pats vaikas. Maždaug iki 4 metų vaikas mąsto ir supranta 
simbolius (atitinkamas informacijos rinkinys paaiškinamas vienu simboliu), reiškia 
mintis ir įtikinamus teiginius apie tai, kas nėra realu ateityje (Carlson, Zelazo, 2008), 
todėl, kad nėra analitinių įgūdžių atskirti teisingą ir neteisingą informaciją. Tačiau 
toks faktas rodo  smegenų veiklos vystymąsi, kad vaikas suvokia savo sugebėjimą 
„žaisti“ atmintimi ir mintimis, užmegzti tam tikrus ryšius. Maždaug nuo 5 metų ir vėliau 
vaikas pradeda reikšti savo mintis pagal „veiksmo ir pasekmių“ principą.

Be to, iki 5 metų daromos prielaidos apie tam tikrų dalykų svarbą jo gyvenimo koky-
bei (Santrock, 2011), vėliau sugeba pritaikyti kitus objektus, savo veiksmus norimai gerovei 
pasiekti. Projektas atnaujino vaiko 1 metų ir 6 mėnesių amžių, kad atspindėtų, kaip 
sukurti sąlygas, kai vaikas supranta, kad jo/jos poelgis - tai mokymasis kažko naujo ir 
galimybė toliau tobulėti. 
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Kalbos vartojimo  aspektas yra svarbus ypač iki 7 metų amžiaus. Pokalbis (dialogas) su 
vaiku užtikrina bendrą jo komunikavimo vystymąsi, tačiau svarbu, kad pokalbis (kalba) 
suteiktų jam galimybę išspręsti jo problemas (John-Steiner, 2007). Apibendrinti gerosios 
patirties pavyzdžiai atspindi pokalbio aspektą tiek apie tai, kas skaitoma/girdima, tiek apie  
įvairių situacijų modeliavimą, problemų sprendimą ir pan.  Svarbu užtikrinti, kad vaikas 
bendrautų su bendraamžiais, suaugusiais, nes tai skatina gebėjimą vėliau reikšti savo mintis 
įtikinamiau, ieškant tikslesnių argumentų ir t.t.  Bendravimas su kitais turi būti išmoktas, jis 
formuojamas tik praktikoje. Ypač iki 7 metų pastebima, kad vaikas žaisdamas kalbasi su 
savimi.   Svarbu nenutraukti šio proceso, nes vaikas žaidžia vienas ir užmezga skirtingus dia-
logus, jaučia skirtingus vaizdus, situacijas, kurios vėliau yra labai svarbios kalbant apie teksto 
analizę. Būtent „kalbėjimasis su savimi“ užtikrina aukštesnę kalbos raidos kokybę ateityje 
(Winsler, Carlton ir Barry, 2000).

Galvojant apie vaiko dėmesį, jo atkaklumą, reikėtų atsižvelgti į įvairius aspektus. 
Galima sutelkti dėmesį į veiklą (tikslingai organizuotas mokymosi procesas, tikslinė užduo-
tis, kurią dažniausiai inicijuoja suaugęs žmogus) ir bendrą dėmesį (kasdienis aktyvumas) 
(Rothbart, Garstein, 2008). Projekte, žinoma, profesinės praktikos aspektu, aktualizuotas 
dėmesio atkaklumas, jo skatinimas organizuotos veiklos metu. Todėl metodų aprašymuose 
nurodoma, kaip sutelkti dėmesį į veiklą, atnaujinti veiklą, tikslą ir užduotis veiklos metu. 
Dėmesio išlaikymas užsiėmimo metu iki 4 metų nėra formuojamas žodžiu nurodymu, o dir-
gikliu (pavyzdžiui, spalvotas klounas, kitas personažas ir pan.). Tai atsispindi ir metoduose 
(įtraukiant pasakos personažą, tam tikrą žaislą, kitą įtraukiantį daiktą ir kt.), tačiau vėliau 
galima naudoti kai kuriuos nurodomuosius žodžius ir frazes. 4–6 klasėse tikslą ir užduotį 
dažniausiai nustato pats mokinys, todėl pagrindinis dėmesio skatintojas bus jo įsitraukimas 
ir susidomėjimas.

Iki 4 metų vyrauja atsitiktinės atrankos principas, be vidinio pagrindimo ir trumpalai-
kės analizės (pavyzdžiui, jei turite rinktis iš dviejų vaizdų, dažniau pasirinksite atsitiktinai ir 
pritaikysite situacijai). Norint toliau tobulinti vaiko skaitymo įgūdžius, suaugusieji turėtų 
būti tie, kurie sužadina ir „stimuliuoja“ vaiką kartu klausydamiesi, tyrinėdami, rašydami ir 
pan. (Beaty, Pratt, 2011).
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Kalbant apie skaitymo įgūdžius, vaikas nuo 7 iki 8 metų geba vienu  metu ir iššifruoti 
perskaitytą žodį ir išanalizuoti jo reikšmę, bet ne visada teksto kontekste. Šio amžiaus vaikas 
daiktus aprašo nematydamas, daugiausia remdamasis savo patirtimi (Mimeau, Ricketts, 
Deacon, 2018; Ricketts, Bishop, Nation, 2011), tačiau vėliau sugeba apibendrinti, palyginti ir 
pan. įvairią perskaitytą informaciją (Santrock, 2011). Stiprėja erdvės ir perspektyvos suvoki-
mas, tampa aišku, kas yra standartas ir kaip jį naudoti, todėl metodų naudojimas, sekant 
pavyzdžiu, yra sėkmingas. Svarbu, kad maždaug 9–10 metų amžiaus žodžių analizė apskritai 
nebėra aukščiausios  klasės, o tekstas tampa lemiamuoju vienetu (Cain, 2015), todėl naudo-
jami metodai daugiausia taikomi  teksto turinio konteksto analizei. Taip pat reikėtų pažymė-
ti, kad  maždaug iki 10 metų, skaitymo metu egzistuoja „skaitymo balsu - mąstymo balsu“ 
santykis, kuris taip pat keičia skaitymo įgūdžius (Nessy, Kenny, 2016). Projekto ekspertai 
akcentavo tiek tylųjį, tiek garsųjį skaitymą, kuris  naudojamas pateiktuose metoduose, 
pavyzdžiui, teksto analizė perskaičius savarankiškai (tylusis skaitymas) ar žaidimas, 
personažo atspėjimas, paaiškinimas po perskaitymo, skaitymas kitiems (skaitymas balsu).

Būdamas 10 - 12 metų (maždaug 4 - 6 klasė) svarbu, kad mokinys galėtų kokybiškiau 
apibūdinti save, savo jausmus (Harter, 2006), nes tai svarbu analizuojant perskaitytą infor-
maciją, jos naudingumą, patikimumą ir kt. Svarbus tampa savęs palyginimas ir savo 
veiksmų palyginimas su bendraamžiais,  jų veiksmais (Davis-Kean, Jager, Collins, 2009). 
Galima pastebėti, kad šiame amžiuje mokiniai atlieka veiksmus, kad būtų į kažką panašūs 
arba išreikšti mintis, vertinti kito žmogaus nuomonę. Todėl ekspertai šios dalies aprašytuose 
metoduose išryškino  bendraamžių bendradarbiavimo formas.
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Kaip naudoti metodinę 
medžiagą?

Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolot˜js sagatavo 
daž˜das att̨ lu 
kart˝tes (sk. 1. att˜lu)

V˜lams , lai att˜li uz k art°t̃ m ir v ai 
nu tematiski vienoti (a tbilst oši 
tam, par k ˛du t ematu run˛ 
attiec°gaj˛ laik a per iod˛), v ai ar° 
t˛di, k uru nosauk umi ir b˜r na 
v˛r du k r˛jum˛ un vi˝š v ar šos 

1 3

2

B˛r ns izv˛las att̨ lu , nosauc, 
kas uz t˜ par̃ d˝ts, 

akcent˛jot pirmo ska˙u

Att̨ lu uzliek uz liel˜ druk̃ t˜ 
burta, kas 

apz˝m˛ pirmo ska˙u a tt̨ l˜ 
atspoguˆotajam

(piem˛ram, suns – s; kaˇ is – 
k, saule – s) (sk. 2.att˜lu)

B˙tisk i, ka vienlaikus notiek dar bs 
ar dažiem  (l°dz 3) lielajiem 

druk ˛ tajiem bur tiem. Iesp˜jams 
izv˜l˜ties bur tus p˜c not eiktas 

valodas apguv es met odoloˇ ijas. 
V˜l˛k lielo druk ˛ tos bur tus 

iesp˜jams aizst˛ t ar 

1. att˜ls 2. att˜ls

Manas piez°mes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Einu raidės kryptimi
Kūno judesiu jaučiate raidės 
rašymo kryptį

1 variantas
3     Vaikas kontroliuoja save
         judėdamas kambaryje, 

kuriame yra objektų. 

Įvairūs daiktai trukdo vaiko 
judėjimui. Sudėtingu momentu 
(judesio pertraukimas) vaikas 
fiksuoja judėjimą ir kryptį savo 
sąmonėje ir taip sustiprina savo 
atmintyje. Svarbu skatinti tiek 
ilgalaikės, tiek trumpalaikės atminties 
vystymąsi. Pavyzdžiui, vaikas sugeba 
pakartoti kelių valandų, dienos, 
savaitės atliktų veiksmų derinį. Vaikas 
skatinamas prisiminti ne tik savo, bet 
ir kitų pastebėtus veiksmus.

1 paveikslėlis 2 paveikslėlis

Mano užrašai

Vaikas atkartoja judesį, prieš tai pamatęs raidę.

Vaikas pradeda veikti matydamas, kaip kažkas tai daro. Gerai atnaujinkite imitavimo veiklą.

Judėjimas gali būti apsunkintas skatinant vaiką judėti aplink įvairius daiktus (aukštesnius, žemesnius). Svarbu 
atkreipti dėmesį į vaiko judesio techniką: ar jis sugeba sustoti, numatyti atliekamą judesį, nesusidurti su kitu vaiku 
ar daiktu, sustoti iš anksto sutartu signalu (gebėjimu padalyti dėmesį). Tai bus ypač svarbu skaitymo procese, kai 
sustojama - pauzės, skaitant žodį, sakinį (sekant skyrybą sakinyje), numatant skaitomo sakinio tipą (atsižvelgiant į 
teksto paskirtį, tiesioginę kalbą ir kt.)

Judėjimo pagalba vaikas „užrašo“ raides ir žodžius ant kito kūno, kitas jaučia parašytą.
        Gamtoje stebima kitų objektų „rašyba“ - saulės leidimasis, paukščių skrydis, mėtyto kamuolio judėjimas.

Taip pat svarbu ištirti fizinio judėjimo poveikį daiktui, pavyzdžiui, kaip sniego ar smėlio pėdsakai keičiasi, jei pėda 
stipriau ar silpniau prispausta, stebėti skirtingų automobilių padangų pėdsakus ir kt.

Vaikas fiziškai jaučia sukamąjį judesį, 
kurio prireiks ir rašant raides, jų 
elementus apskritąja linija.

2
Vaikas kontroliuodamas save 

juda erdvėje apskritimo 
kryptimi (žr. 2 pav.).

 Vaikas juda
 savarankiškai tiesiai
kambaryje (žr. 1 pav.).

Vaikas fiziškai jaučia judėjimą tiesia 
linkme, kuris bus reikalingas rašant 
raides, jų elementus tiesia linija.

1

METODO PAVADINIMAS

METODO TIKSLAS IR 
REZULTATAS, KURĮ REIKIA 

PASIEKTI

VIENAS IŠ METODO 
ĮGYVENDINIMO VARIANTŲ

PAVEIKSLĖLIO IŠSAMESNIS 
PAAIŠKINIMAS

METODO DIFERENCIJAVIMO 
GALIMYBĖ - LENGVESNIS 

VARIANTAS

METODO DIFERENCIJAVIMO 
GALIMYBĖ - SUDĖTINGESNIS

VARIANTAS

METODO DIFERENCIJAVIMO 
GALIMYBĖ - SUDĖTINGIAUSIAS 

VARIANTAS
UŽRAŠYKITE SAVO PASTEBĖJIMUS, 

KOMENTARUS
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Klausyk!
Girdi skirtingus garsus

1 variantas

Mano užrašai

1 paveikslėlis

1
Suaugęs žmogus 
paruošia įvairius daiktus 
(metalinius, molinius, stikli-
nius dubenėlius, medžio 
gabalą, popierių, dėžutes, 
dėžutėse metalinius, plasti-
kinius šaukštus, lazdeles ir 
kt.).

3
Vaikas girdi skirtingo 

ilgumo garsus, naudoda-
mas, pvz. švilpuką, fleitą, 

smuiką, fortepijoną.
2

Vaikas baksteli daiktus su 
skirtingais daiktais. Klauso, 
koks skleidžiamas garsas 
(žr. 1 pav.).

Vaikas mokosi sąmoningai 
klausytis, ugdydamas įgūdžius 
tikslingai išgirsti ir susieti garsą 
su paveikslu (daiktu), kurti patir-
tį.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Klausyk!
Girdi skirtingus garsus

Mano užrašai

Sujungia instrumentų grojamus garsus su tariamu ar pers-
kaitytu žodžiu, akcentuodamas trumpą ir ilgą garsą.

tęsinys

4

Ragina vaiką nustatyti objektus, su kuriais buvo sukurtas garsas, tuo pačiu metu išgaunant skirtingus 
garsus.
Susieja sukurtą garsą su paveikslėliu ir/arba užrašytu žodžiu.

Susieja sukurtą garsą su paveikslėliu ir/arba žodžiu pagal turinio panašumus.

Žodžius tekste pakeičia jiems būdingu garsu.

Gamtos užsiėmimuose tiriamas garso plitimas, kuriant jį su skirtingais objektais. 
Muzikos užsiėmimuose girdi ir naudoja garso kūrimo galimybes.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Einu raidės kryptimi
Kūno judesiu jaučia raidžių rašymo kryptį

1 variantas
3        Vaikas kontroliuoda-  

mas savo judesius juda 
kambaryje, kuriame yra 

skirtingi daiktai. 

1 paveikslėlis 2 paveikslėlis

Mano užrašai

Vaikas mėgdžioja judesį, prieš tai pamatęs raidę.

Vaikas pradeda veikti matydamas, kaip kažkas kitas tai daro. Svarbu atnaujinti imitacijos veiklą. 

Judėjimą galima apsunkinti skatinant vaiką judėti ant skirtingų daiktų (esančių aukščiau, žemiau, judančių, skirtin-
gos tekstūros). Svarbu atkreipti dėmesį į vaiko judesio techniką: ar ji/jis sugeba sustoti, numatyti atliktiną judesį, 
neatsitrenkti į kitą asmenį ar daiktą, sustoti iš anksto sutartu signalu (gebėjimas padalyti dėmesį). Tai bus ypač 
svarbu skaitymo procese, kai reikia atsižvelgti į sustojimą - pauzes skaitant žodį (žodžio pabaiga), sakinį (skyrybos 
laikymasis sakinyje) ir pauzes, numatant skaitomo sakinio tipą (pagal sakinio tikslą, tiesioginę kalbą ir pan.)

Judėjimo pagalba vaikas „užrašo“ raides ir vardus ant kito vaiko kūno ir šis jaučia parašytą raidę.
Gamtoje stebi, kokią „rašybą“ formuoja objektai, pvz. saulėtekis, saulėlydis, paukščių skrydžiai, kamuolio judėjimas.

Svarbu pastebėti kūno judėjimo įtaką tam tikram objektui, pvz.  kaip sniego ar smėlio pėdsakai keičiasi stipriai 
ar silpnai paspaudus koją, stebint skirtingus automobilio padangų atspaudus ir pan.

Vaikas fiziškai jaučia sukamą 
judesį, kuris bus būtinas rašant 
spausdntines ir rašytines raides, 
jų elementus, apimančius apskri-
tą liniją.

2
Vaikas kontroliuodamas 

savo judesius juda kambary-
je (žr. 2 pav.).

Vaikas kontroliuoda-
mas savo judesius 
juda kambaryje tiesiai 
į priekį (žr. 1 pav.).

Vaikas fiziškai jaučia judėjimą 
tiesia linija, kuri bus reikalinga 
rašant spausdintines ir rašytines
raides ir jų elementus, į kuriuos 
įeina stačios linijos.

1

Skirtingi daiktai trukdo vaiko 
judėjimui. Susidūrimo su sunku-
mais (judesių nutraukimo) metu 
vaikas užfiksuoja judėjimą ir 
kryptį savo sąmonėje, tuo susti-
prindamas jį savo atmintyje. 
Svarbu skatinti ilgalaikės ir trum-
palaikės atminties vystymąsi. Pvz.  
vaikas gali pakartoti veiksmų 
derinį, kurį jis/ji atliko prieš kelias 
valandas, dieną ar savaitę. Vaikas 
skatinamas prisiminti ne tik savo, 
bet ir kitų stebėtus veiksmus.

22



Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Perkelkite objektus!
Objektų perkėlimas

1 variantas

Mokytojas paruošia krepšį 
su kamuoliais ar kitais dai-
ktais, kuriuos ketinama
perkelti.

Suaugęs žmogus paruošia 
didelį indą, į kurį ketinama 
perkelti daiktus iš krepšelio.

Iš pradžių patartina atlikti judesį 
ranka. Po to, kai judėjimas tampa 
tikslingas, galima naudoti rankos 
„prailginimus“, pavyzdžiui, šaukš-
tą, reples, lazdeles. Vaikui svarbu 
suvokti savo kūno judėjimą ir 
sugebėjimą jį valdyti; kitas objek-
tas yra tik pagalba planuojamam 
veiksmui atlikti (vėliau - parkeris). 

Svarbu pasiūlyti vaikui tokį indą,
kuris sukurs skirtingo sunkumo 
lygius, įdedant daiktus, pvz. 
didesnė ar mažesnė indo anga.

2 paveikslėlis

Mano užrašai

Norint perkelti daiktus, galima padidinti jų įvairovę (plunksną, akmenį, kamuoliukus, 
skystį), taip pat atstumą nuo daikto, taip skatinant  judėti visą  kūną.

Rekomenduojama skatinti daiktus perkelti iš kairės pusės į dešinę, taip 
pabrėžiant reikiamą skaitymo kryptį.
Daiktus galima perkelti ne tik  rankomis, bet ir su kitais  daiktais, tokiais kaip 
šaukštas, lazdelės ir kt.

Tiria skirtingus objektų judesius gamtoje. 
Tyrinėja, kokios jėgos veikia objekto judėjimą (oras, smūgis ir kt.).

1 paveikslėlis

      Vaikas perkelia daiktus 
iš krepšio į kitą krepšį (žr. 1 
pav.).

Vaikas įsisavina judesį, kuris bus 
būtinas skaitymo procese, pvz. akių 
regėjimo judesys.

1

2

3
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Ritmas
Kuria ritmo linijas

1 variantas

Mokytojas paruošia paviršių, 
turintį aiškius kraštus (stalo 
paviršių, šaliką, ilgą popie-
riaus lapą ir kt.).

   Mokytojas  paruošia 
skirtingus daiktus (gam-

tos medžiagas, figūras, 
paveikslus ir kt.).

Svarbu, kad viršutinis ir apatinis 
paviršiaus kraštas turėtų ribas, 
kadangi vėliau, skaitymo procese, 
bus svarbu sekti skaitomą eilutę. 
Rekomenduojama dirbti su vienos 
rūšies daiktais (figūromis, gamtos 
medžiagomis, gyvūnų paveikslais, 
spalvomis).

Vieno objekto grupėje turi būti 
kelios kopijos (pvz., 3 kankorėžiai, 
3 lazdelės, 3 kvadratai, 3 meškos).

Mano užrašai

1 paveikslėlis

Iš pradžių vaikas kuria 
ritmo linijas naudodamas 
žaislus, pvz.  dėlioja kala-
dėles į eilę. Po to sukuria 
ritmo linijas pagal pavyz-
dį, pvz. įdeda papildomų 
žaislų: šunį, katę, šunį ir 
t.t.

1

2

3
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Ritmas
Kuria ritmo linijas

tęsinys

Mokytojas  pradeda ritmo liniją. 

4

Padidinti  į ritmo liniją įterptų objektų skaičių.

Atkreiptinas dėmesys į skirtingus ritmų tipus, pvz. dienos ir savaitės, mėnesių ir sezonų ritmą.

Sudaro poetines „ritmo linijas“ pasikartojančiais žodžiais, pasikartojančiomis eilutėmis ir kt.

Sudaro ritmo liniją naudodamas žodžius.

Dailės užsiėmimuose tyrinėja spalvų „meno ritmą“ gamtoje ir meno kūriniuose, sukuria panašų ritmą pagal 
pavyzdį. 
Gamtos užsiėmimuose tyrinėja įvairių augalų spalvų ritmo liniją, jų išdėstymą gamtoje, gyvūnų plunksnų ir 
kailio spalvas.

2 paveikslėlis

Vaikas toliau kuria ritmo liniją pagal 
pavyzdį (žr. 2 pav.).  

Mano užrašai

5
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Panašūs objektai
Grupuoja panašius objektus

1 variantas

Mano užrašai

1
Mokytojas paruošia mažas 
geometrines figūras. 2

Mokytojas paruošia dideles 
geometrines figūras ir 
uždeda jas ant sienos, ant 
stalo, ant grindų ir kt.

Svarbi figūrų spalva ir kontūras. 
Paveikslėliai gali būti skirtingų 
spalvų arba nespalvoti  (gali būti 
matomi tik kontūrai).

1 paveikslėlis

3
Vaikas grupuoja mažas 

geometrines figūras ant 
tinkamų didelių figūrų (žr. 

1 pav.).

Vaikas mokosi grupuoti skirtingo 
dydžio objektus pagal bendrą 
bruožą.

BILDE?
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Panašūs objektai
Grupuoja panašius objektus

2 variantas

Mano užrašai

1
Mokytojas paruošia didelį 
ilgą popieriaus lapą, kuria-
me yra skirtingų spalvų tos 
pačios rūšies daiktai (žuvys, 
paukščiai, figūros ir kt.).

2
Vaikas turi mažų skirtingų 

spalvų popieriaus gabalėlių.
Svarbu, kad objektai būtų identiš-
ki, skirtųsi tik jų spalva.

2 paveikslėlis

3
   Vaikas klijuoja turimus
gabalėlius ant to paties spal-
voto didelio popieriaus lapo 
(žr. 2 pav.).
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Panašūs objektai
Grupuoja panašius objektus

Mano užrašai

Siūlomi įvairūs žaidimai (žr. 3 pav.), kuriuose vaikas turi 
grupuoti objektus pagal keletą panašių funkcijų.

1

3 variantas

Tokia užduotis lavina gebėjimą nepamiršti objektų ir kurti naujus vaizdus 
vaizduotėje, remiantis ankstesne samprata.

Grupuoja objektus pagal spalvą ir formą. Pakeičia objektų išdėstymo kryptį.

Nustato bendrus objektų, tekstų ir kt. bruožus, po to grupuoja ir paaiškina panašumą.

Grožinės literatūros fragmentus, veikėjus, iliustracijas įdeda į kitus grožinius tekstus, paaiškina, ryšius.

Gamtos užsiėmimuose analizuojami įprasti gamtos reiškiniai, pavyzdžiui, saulė + lietus = vaivorykštė. 
Užsiėmimuose  analizuojami žmogaus veiksmai, sukuriant bendrą charakteristiką.

3 paveikslėlis

28



Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Klausyk, žiūrėk, pamėgdžiok!
Girdi garsus, taria, prisimena jų gra�šką 
vaizdavimą 

1 variantas

2
Vaikas kartu su suaugusiuo-
ju aptaria, ką kiekvienas 
gyvūnas „sako“; mėgdžioja 
tai pagal mokytojo pavyzdį.

Mokytojas paruošia 
gyvūnų paveikslėlius 
ir/arba figūras, taip 
pat skiemenų korte-
les.
Skiemenų kortelėse yra parašyti 
gyvūnų garsai (pvz. mū-mū, bee- 
bee, au- au).
Rekomenduojama pradėti nuo 
gyvūnų, kuriuos vaikas pažįsta, ir 
vėliau pereiti prie mažiau žinomų 
ir nežinomų gyvūnų. Galima naudoti skirtingus origi-

nalius garsų įrašus.
Kai imituoja mokytojas, svarbu 
pabrėžti garsą, parodant 
taisyklingus lūpų ir liežuvio 
judesius.

1 3 Vaikas kartu su suaugu-
siuoju skaito skiemenų 

korteles.

Leidžiama naudoti skirtingų
spalvų skiemenų korteles, iš 
pradžių vaikui bus lengviau prisi-
minti, kas parašyta ant kortelių.
Siūloma mokytojai naudoti ryškius 
lūpų dažus, kad būtų pabrėžtos 
lūpos. 
Vaikas stebi, kaip jis/ji valdo savo 
lūpas veidrodyje.

  

2 variantas

Mano užrašai

1 paveikslėlis 2 paveikslėlis

Vaikas skaito skiemenų korteles ir uždeda ant jų atitinkamas 
gyvūnų figūras ar paveikslėlius (žr. 1 ir 2 pav.).

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

3 variantas

3 paveikslėlis

4 paveikslėlis

Vaikas skaito skiemenų korteles, 
kurios yra padėtos ant smėlio stalo; 
gyvūno figūrą suderina su atitinkama 
skiemens kortele.

1

Klausyk, žiūrėk, pamėgdžiok!
Girdi garsus, taria, prisimena jų grafišką 
vaizdavimą 

2
Pagal pavyzdį pirštu parašo skieme-
nis, esančius ant skiemens kortelės 
smėlyje (žr. 3 ir 4 pav.).

Vaikas mokosi rašyti pagal pavyzdį, naudoda-
mas šviesą ir pirštų galų nervus kaip stimulą 
smegenims. Jei kyla sunkumų atliekant šią 
užduotį, smėlis gali būti padengtas plėvele ir 
uždėtas pavyzdys (trafaretas), vaikas rašo 
pagal jį pirštu. 

Tekste pakeiskite skirtingus žodžius - gyvūnų pavadinimus pakeiskite atitinkamu skiemenų rinkiniu.

Tekste pridedami žodžiai - gyvūnų pavadinimai, kai  pateikiama žodžio dalis, pavyzdžiui, kar - (vė).

Sužino apie įvairius gyvūnus gamtos užsiėmimuose. 
Mano užrašai 

30



Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Klausyk, žiūrėk, kalbėk! 
Girdi garsus, juos taria, sieja su gra�niu 
vaizdavimu ir žinomais žodžiais

1 variantas

Mano užrašai

2
Vaikas išsitraukia vieną 
paveikslėlį.

3
 Visi kartu pavadinkite 

tai, kas pavaizduota pavei-
kslėlyje, tardami atskirus 
garsus  (pvz., P-E-L-Ė).

Paveikslėlių pavadinimus galima vardinti ir skiemenimis.

Pageidautina, kad paveikslėlis būtų 
ištrauktas iš skirtingų vietų, susiju-
sių su dabartiniais įvykiais (gimta-
dienis, veikėjo  krepšys, nykštuko 
kepurė per Kalėdas ir kt.)

Jei įmanoma, vaikas atskirai 
vardija garsais žodžius, pavaiz-
duotus paveikslėlyje.

1 paveikslėlis

Svarbu, kad viename rinkinyje 
būtų ne daugiau kaip 5 paveikslėlių 
kortelės ir 5 žodžių kortelės.

1
Mokytojas paruošia 
4–5 paveikslėlių korteles ir 
tiek pat kortelių su jose 
užrašytu paveikslėlio pava-
dinimu (pvz. šuo + šuns nuo-
trauka) (žr. 1 pav.).
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis –
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Klausyk, žiūrėk, kalbėk! 
Girdi garsus, juos taria, sieja su gra�niu 
vaizdavimu ir žinomais žodžiais

tęsinys

Mano užrašai

5
Vaikai ieško kortelės su tuo 
pačiu pavadinimu, koks 
užrašytas lentoje.

6
    Dar kartą patikrinkite 
ir įvardinkite kortelėje 
esančias raides.

Lentoje spausdintines raides susieja su kortelėmis, kuriose parašytas žodis mažosiomis ar rašytinėmis 
raidėmis, bet ne didžiosiomis.

Svarbu visiems kartu bandyti 
surasti klaidas.

Svarbu laikytis teisingo garso 
tarimo.
Rekomenduojama naudoti veidro-
dį, kad patikrintumėte lūpų, liežu-
vio ir burnos judesius.

Mokytojas taip pat užrašo netaria-
mus garsus.

4
Mokytojas parašo ant 
lentos ištartus garsus.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Mano užrašai

2 variantas

2
Vaikai eina ratu, groja muzika. Kai 
muzika nustoja groti:

Klausyk, žiūrėk, kalbėk! 
Girdi garsus, juos taria, sieja su gra�niu 
vaizdavimu ir žinomais žodžiais

• vaikai po vieną įvardija raidę, ant ku- 
rios sustojo;

• tik tie vaikai įvardija raidę, kurių varde ji 
yra;

• vaikai įvardija žodį, prasidedantį atitinka-
ma raide.

Pasinaudokite situacijomis, kai vaikas mato atskiras raides, pvz. automobilio valstybiniuose numeriuose; vaikas 
juos vartoja kaip žodžių pirmąsias raides.

2 paveikslėlis

Raidės dedamos ratu ant grindų 
(žr. 2 pav.).
Mokytojas pasirenka raidžių tipą. Norint pasun-
kinti užduotį, rekomenduojama maišyti raidžių 
rūšis.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Klausyk, žiūrėk, kalbėk! 
Girdi garsus, juos taria, sieja  su gra�niu 
vaizdavimu ir žinomais žodžiais

  3 variantas

Mano užrašai

2
Vienas vaikas parašo 
spausdintinę ar rašytinę 
raidę.

Žodyje ieškoma antrosios raidės, trečiosios raidės ir pan.

3 paveikslėlis

Priklausomai nuo to, kiek moki-
nių vienu metu atliks šią užduotį,
reikia didelio kiekio kortelių.

1Mokytojas paruošia skir-
tingas žodžių korteles.

3
 Likusieji vaikai kortelė-

se ieško žodžių, kurie pra-
sideda vaiko parašyta 
raide (žr. 3 pav.).

Šią dalį galima organizuoti nusta-
tant laiko limitą.

tęsinys

Kitas vaikas rašo kitą raidę. Toliau veikla tęsiama tokiu pat prin-
cipu.

4
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas

apzīmē pirmo skaņu attēlā
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Mano užrašai

4 variantas

2

Mokinys meta kauliuką ir  tiek žings-
nių į priekį žengia raidžių grandinėje. 
Pasiekęs atitinkamą raidę, mokinys 
pasako žodį, prasidedantį šia raide. Jei 
pasako žodį, mokinys lieka vietoje, jei 
nepasako - žengia vieną žingsnį atgal.

Klausyk, žiūrėk, kalbėk! 
Girdi garsus, juos taria, sieja  su gra�niu 
vaizdavimu ir žinomais žodžiais

4 paveikslėlis

Didelėje erdvėje abėcėlė sukurta kaip 
raidžių grandinė. Žaidime vienas 
ėjimas yra viena raidė (žr. 4 pav.). Nus-
tatomos starto ir finišo linijos.

1

Nurodo kvadratus, kuriuose reikia pasakyti žodžių junginį ir kuriame vienas arba abu žodžiai 
prasideda atitinkama raide. Gali būti kvadratai, kuriuose  sudaromi žodžių junginiai pagal skirtingus 
principus (daiktavardis + veiksmažodis, daiktavardis + būdvardis ir kt.)
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Pasakyk!
Mokosi nuspėti grožinės literatūros 
siužetą, susieti išgirstą informaciją
 su paveikslu

1 variantas

Mano užrašai

1 paveikslėlis 2 paveikslėlis

Vaikas išsitraukia kortelę 
ir pasako, ką joje mato.

Mokytojai skaito tekstą. 

Svarbu padėti „pamatyti“ neįvar-
dintus dalykus, kad būtų galima 
praplėsti vaiko žodyną.
Šiame etape galima paskatinti 
vaiką numatyti ir sukurti galimą 
grožinės literatūros (teksto) 
turinį.

Šiame etape galima paskatinti 
vaiką parodyti išgirstus žodžius ar 
dalį informacijos paveikslėlyje.

Mokytojas paruošia korte-
les (žr. 1 ir 2 pav.).
Vienoje kortelės pusėje yra 
paveikslėlis, o kitoje yra  
trumpas eilėraščio posmas 
ar sakiniai apie paveikslėlį.

Paveikslėlai gali būti nupiešti 
pačių vaikų, tačiau šitą variantą 
galima naudoti tik vizualizavus 
tam tikrą tekstą. Tokiu būdu 
vaikai formuoja paveikslėlių ir 
tekstų visumą.

1

2

3
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Pasakyk!
Mokosi nuspėti grožinės literatūros 
siužetą, susieti išgirstą informaciją
 su paveikslu

tęsinys

Mano užrašai

Mokytojas pakartotinai skaito grožinės literatūros kūrinį  ir 
rodo judesius. Vaikai mėgdžioja.

Gali būti, kad vaikai jau žino grožinės literatūros kūrinio turinį ir perpasakoja jį 
iš atminties.
Mokytojas rodo tam tikrą judesį, vaikas randa atitinkamą paveikslėlį.

    Mokytojas rodo paveikslėlį su daiktais, pvz. mygtuku, siena 
ir pirštu. Vaikas pasakoja, koks veiksmas atsispindi šiuo 
atveju - „Paspauskite mygtuką prie sienos“.

2 variantas

Gebėjimas skaityti piktogramas (ženklus) yra labai naudingas atliekant eksperi-
mentus, kuriant tam tikromis sąlygomis ir pan.

4

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc,
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Papasakok!
Mokosi nuspėti grožinės literatūros 
siužetą, susieti girdėtą informaciją su 
paveikslu, sukurti siužetą

1 variantas

Mano užrašai

Mokytojas grožinės litera-
tūros kūrinį skaito keletą 
kartų.

  Vaikai paeiliui perpa-
sakoja siužetą, perduoda-

mi žaislą vienas kitam.

Vaikas tęsia ankstesnio vaiko isto-
riją. Mokytoja ragina vaikus išrei-
kšti savo mintis  žodžiais. Vaikas 
prisimena pagrindinę mintį, išryš-
kina svarbiausius istorijos momen-
tus. Tai padės pastebėti raktinius 
žodžius, frazes, sudaryti planą, 
nustatyti įvykių seką, suformuluoti 
apibendrinimus, skaitant ilgesnius 
tekstus.

1 paveikslėlis

Mokytojas parodo 
knygos viršelį arba reikšmin-
gą iliustraciją (žr. 1 pav.).

Knygos viršelis ar iliustracija yra 
susieta su grožine literatūra, kurią 
reikia perskaityti. Variantas: 
parodykite knygos viršelį, kurios 
ištraukas vaikas skaitė ar klausėsi 
anksčiau, o dabar jis/ji tegul pers-
kaito ar išklauso kitą ištrauką ir 
analizuoja tą patį knygos viršelį. 
Tai padeda vaikui išmokti užmegz-
ti sąsajas, pamatyti bendrus ryšius 
tarp  skirtingų žanrų, temų ir kt.

1

2

3
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Papasakok!
Mokosi nuspėti grožinės literatūros
 siužetą, susieti girdėtą informaciją su 
paveikslu, sukurti siužetą

tęsinys

5
Mokytojas išdalina korteles 
su parašytais  žodžiais, api-
būdinančiais skirtingas 
charakteristikas. Vaikai 
uždeda juos ant atitinkamo 
paveikslėlio  (žr. 2 pav.).

6
Mokytoja išdalina vai-

kams skirtingus paveiks-
lėlius. Vaikai patys savaran-
kiškai arba dirbant dviese 
poroje, juos sudėlioja 
sukurdami istoriją.  

Vėlesniuose etapuose kiekvienas 
vaikas parenka 2-3 paveikslėlius ir 
siūlo juos grupės nariams. Naudo-
dami šiuos paveikslėlius, jie suku-
ria istoriją. Svarbiausia, kad moki-
niai suvoktų pagrindinę mintį, 
parinkdami raktinius žodžius.  

Prieš tai mokytojas kartu su vaikais 
diskutuoja. Jei reikia, mokytojas 
paaiškina žodžių prasmę.

Sukuria savo iliustraciją pagal perskaitytą tekstą.

Ieško iliustracijos ar jos dalies pagal perskaitytą tekstą.

Spėja grožinės literatūros kūrinio pavadinimą iš perskaitytų ištraukų.
Spėja grožinės literatūros kūrinio pavadinimą iš perskaitytų raktinių žodžių ir papasakoja atitinkamą 
ištrauką.

2 paveikslėlis

Mano užrašai

4
Mokytoja išdalina vaikams 
paveikslėlius (žr. 2 pav.). 
Vaikai juos  išdėsto tinkama 
tvarka pagal grožinės litera-
tūros kūrinio siužetą.

Mokytojas nustato paveikslėlių 
skaičių pagal sunkumo lygį. 
Mokytojas gali pasiūlyti pirmąjį ir 
paskutinį paveikslėlį.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Susipažink su knyga  

1 variantas

Vaikai susipažįsta su skirtingomis knygomis, kurias rekomen-
duoja pažįstami ar jiems svarbūs žmonės. Tai yra svarbu,  nes
įvairiuose amžiaus tarpsniuose  aplinkinių požiūris yra svarbus. 
Pvz. ikimokyklinio ugdymo etape svarbūs šeimos nariai, mokyto-
jas, auklė, pradinėje mokykloje - mokytojas, vėliau - ben-
draamžiai, „dievaičiai“.

Mokytoja praneša vaikams, kad juos 
aplankys svečias.  Ji pasakoja apie 
svečią, jo profesiją ir kt.

Vaikai pagal skirtingas asociacijas 
bando atspėti, kokią knygą atsineš 
svečias.

Šiame etape mokytojas gali stebėti vaikų sąmo-
ningumą ir susidomėjimą knygomis. Mokyto-
jas turi apsvarstyti, kokią asociaciją suteikti 
stimuliuojančiai informacijai. Yra įvairių 
variantų, pvz.  knyga siejama su svečio užsiė-
mimu, knyga nesusijusi su svečio užsiėmimu. 
Pradinės mokyklos etape vaikai gali perskaityti 
informaciją apie svečią, kuris ketina atvykti, ir 
po to spėja, kokią knygą jis/ji atneš ir apie ką ji 
bus.

Svečias yra žmogus, kurį vaikai pažįsta, pvz. 
švietimo įstaigos direktorius, slaugytojas, 
virėjas, sargas ar kitos profesijos atstovas, 
nesusijęs su švietimo įstaiga. Tai gali būti 
vienas iš tėvų, kurį žino vaikai. Kai tai tampa 
įprasta, svečių ratą galima plėsti.

Mano užrašai

1 2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Susipažink su knyga  

tęsinys

Mano užrašai

Svečias pristato knygą.

4
Svečias palieka knygą.

Vaikai norės ar visiškai nenorės skaityti 
knygą, priklauso nuo to, kaip įvyko knygos 
pristatymas.

Svarbu, kad knygos pristatymui būtų sukurta 
tinkama aplinka. Aplinka yra nevaržoma, 
neformali, todėl visi jaučiasi patogiai; svečias 
yra viename akių lygyje su vaikais ir yra 
panašioje pozoje.
Svečias skaito fragmentus, kartu su vaikais 
analizuoja žodžius, tyrinėja iliustracijas ir pan. 
Su svečiu  reikėtų iš anksto susitarti, kad 
veikla vyktų pagal atitinkamos mokinių 
grupės mokymą.

  

pasirinktu laikotarpiu  mokinių grupė yra atsakinga už tokius  renginius. Jie patys arba su mokytojo 
pagalba išsirenka knygą, kurią skaitys, pristatys ir sukurs  užduotis.

Šią veiklą galima atlikti antroje mokslo metų pusėje, kai jau yra susipažinę su skirtingais literatūros kūriniais 
ir jų personažais. Naudodami tai kaip žaidimą, vaikai prisimena, ką jie pažįsta, taip pat formuoja skirtingas 
sąsajas, interpretacijas ir kt.

Darbas su knygomis planuojamas visus mokslo metus. Kiekvieną savaitę, mėnesį ar kitu anksčiau 

3
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Pasakų diena
Klauso dialogų  pasakose,  juos vaidina

Mano užrašai

Mokytoja kartu su vaikais aptaria, 
kokie personažai buvo paminėti 
pasakoje.

Veikėjų  nustatymas yra būtinas dialogo 
formavimo procese.

1 paveikslėlis

Mokytojas paruošia skir-
tingų pasakų veikėjų 
paveikslėlius ir/arba trafa-
retus.

Vaikai klausosi mokytojo 
skaitomos pasakos. 

Taip pat patartina siūlyti perso-
nažus, kurie neminimi pasakoje, 
kad vaikai atliktų pasakos turinio 
analizę arba kūrybiškai įtrauktų 
šiuos personažus į pasaką.

Vaikams gali būti pateiktas pasakos 
tekstas, todėl, klausydami teksto, jie 
taip pat „pamato“ ir įsimena 
paprastesnį grafinį žodžių vaizda-
vimą.
Pasakos tekstas gali būti rodomas
ekrane. Pageidautina, kad žodis 
būtų pabrėžiamas  skaitant.
Klausydamas pasakos, kiekvienas 
vaikas iš jos pasirenka po vieną 
veikėją.
Skaitant patartina pabrėžti svar-
biausius personažų bruožus, nes 
vaikas, turintis žemą raštingumą ir 
/arba žemą klausymo įgūdžių lygį, 
negali atskirti svarbių ir būtinų 
aspektų.

 

Mokytojas pasirenka 2 - 3 
vaikams žinomas, populia-
rias pasakas, kurios yra 
tinkamos vaikų amžiaus 
grupei.
Svarbu, kad ir vaikų tėvai žinotų 
šias pasakas, tada bus galima tęsti 
darbą namuose. Norėdami pasi-
rinkti, pasiūlykite vaikams nuo 2 
iki 3 panašaus sudėtingumo 
pasakų. Svarbu pasirinkti 
tinkamą teksto kiekį, sakinių ir 
žodžių ilgį, iliustracijos ir teksto 
santykį, aktualų ir suprantamą 
dalyką, tinkamą amžiaus grupei. 

Vaikai iškerpa pasakoje mini-
mus veikėjus ir juos nuspalvi-
na. 

Jei mokinys nežino, kaip iškirpti veikė-
jus, jiems gali būti pasiūlytas paruoš-
tukas. Taip mokinys mąstys apie pers-
kaitytą ir girdėtą personažą ir turinį, o 
ne kirpimo veiksmą.
Svarbu, kad veikėjų formos, spalvos, 
dydžiai atitiktų pasakos atspindį, nes 
ikimokykliniame etape ir pirmosiose 
pradinės mokyklos klasėse abstraktus 
mąstymas nėra būdingas vaikams.
Piešiant patartina dar kartą perskaityti 
pasaką, kad vaikas netiesiogiai girdėtų 
informaciją.
Personažai (jei jie nėra žmonės) 
formuojami atsižvelgiant į vaiko patirtį.
Baigus darbą būtina aptarti, kaip spal-
vos atitinka pasakos turinį. 
Yra ir kitų veikėjų  kūrimo būdų (žr.1 
pav.).
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Pasakų diena
Klauso dialogų  pasakose,  juos vaidina

1 variantas

Vyresni vaikai eina pas mažesnius vaikus, pasakoja jiems 
pasaką, naudodamiesi savo sukurtais personažais ir jų 
sukurtais pasakų dialogais.

Rekomenduojama išbandyti iš anksto.
Gali būti, kad mokytojas turi padėti išgirsti pasakoje naudojamus dialogus ir 
juose dalyvaujančius veikėjus.
Svarbu, kad vaikas nesistengtų tiksliai prisiminti dialogo, o kalbėtų savo žodžiais, 
išlaikydamas idėją.

2 variantas

2 paveikslėlis

Mano užrašai

BILDE!?

Pasakoje girdimi dialogai vaidinami  naudojant šviesos 
stalą  (žr. 2, 3 pav.).

Šviesos stalas sukuria galimybę „apšviesti“ atitinkamą personažą.

1

1

3 paveikslėlis
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un noz

īmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Pasakų diena
Klauso dialogų  pasakose,  juos vaidina

3 variantas

Mano užrašai

Pasakoje girdimi dialogai vaidinami naudojant pirštų 
lėles (žr. 4 pav.).

Turi būti tinkamas pirštų lėlių kiekis.
Veikėjų  kūrimo etapas gali būti praleistas.

Vaikai kuria pasaką, kuria dialogus ir patys juos surežisuoja.

Vaikai inscenizuoja kitų vaikų sukurtas pasakas.

Aptarus pateiktus  veikėjus (jie gali būti anksčiau perskaitytos grožinės literatūros kūrinio personažai) 
sukuria pasaką, atsižvelgiant į sąlygas, tokias kaip veiklos laikotarpis, veikėjų bruožai ir kt.

1

4 paveikslėlis
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Raidžių pasaulyje
 Mokosi raidžių grafinio atvaizdavimo

1 variantas

1 paveikslėlis

Mano užrašai

Vaikas ieško tinkamos raidės raidžių 
lentelėje (žr. 1 pav.).

Galima pasirinkti ieškoti įvairių raidžių.
Vienu metu galima ieškoti kelių raidžių.
Tame pačiame raidžių tinklelyje kiekvienas 
vaikas turi ieškoti savo raidės ir pan.

1

Ieško skirtingų raidžių derinių raidžių lentelėje.

Raidžių lentelėje yra mažosios spausdintinės raidės, o spausdintines didžiąsias raides reikia surasti.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių pasaulyje
Mokosi raidžių grafinio atvaizdavimo

2 variantas

Mokytojas paruošia 
žodines korteles.

Žodžiai rašomi didžiosiomis raidė-
mis.
Rekomenduojama pasirinkti trum-
pus (pagal raidžių skaičių) žodžius 
ir žodžius, kurių reikšmę vaikas 
supranta.

Segtukų turi būti tiek, kiek 
žodžiuose yra raidžių. 

1

2
Mokytojas paruošia seg-
tukus su didžiosiomis rai-
dėmis.

2 paveikslėlis

Mano užrašai

Žodžiai pritvirtinami prie segtukų. Segtukai yra pridedami prie atitinkamų paveikslėlių.

Segtukai, ant kurių yra raidės, yra pritvirtinti prie kortelės su atitinkamu paveikslėliu, prasidedančiu ta 
pačia raide, pvz.  „š“ - šuo.

Pridedami skirtingi žodžiai, reikšmingi paveikslėlio apibūdinime (pvz. tamsūs, laimingi). Segtukai 
segami  atitinkamose  paveikslėlių dalyse.

3
Vaikas ieško raidės ant 
segtuko; segtukas pritvir-
tintas prie atitinkamos 
raidės (žr. 2 pav.).

Jei pateikiama didžioji raidė, tada 
su segtuku galima prisegti mažąją 
raidę ir pan.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių pasaulyje
Mokosi raidžių grafinio atvaizdavimo

3 variantas

Mokytojas paruošia 
raidžių eilutę.

Rekomenduojama, kad raidžių 
eilutės būtų skirtingo ilgio; trum-
pesnėje raidžių eilutėje lengviau 
rasti žodžius.

Iš pradžių vaikas kartu su 
mokytoju skaito žodį ir aiškinasi 
jo prasmę.

1

2
Eilutės pradžioje yra 
didžioji raidė.

Mano užrašai

3
Vaikas raidžių eilutėje 
suranda raides, esančias 
žodyje (žr. 3 pav.).

3 paveikslėlis
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių pasaulyje
Mokosi raidžių grafinio atvaizdavimo

Mano užrašai

4 variantas

4 paveikslėlis 5 paveikslėlis

2
Mokytojas parengia atsakymų lapą, 
kuriame vaikas turi nuspalvinti tiek 
figūrų/skaičių/langelių, kiek raidžių 
eilutėje yra atitinkamų raidžių (žr. 5 
pav.).

Rekomenduojamas atitinkamų raidžių 
skaičius eilutėje yra ne didesnis kaip 3.

Mokytojas paruošia raidžių eilutę 
(žr. 4 pav.).

Rekomenduojama paruošti skirtingų ilgių 
raidžių eilutes.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių pasaulyje
Mokosi raidžių grafinio atvaizdavimo

  5 variantas

Mokytojas paruošia 
popieriaus lapus su 
raidėmis.

Vaikas turi žinoti žodžių prasmę.

1

Mano užrašai

6 paveikslėlis 7 paveikslėlis

Paruoštos raidžių kortelės 
sudedamos ant stalo 
(žr. 6 pav.).

3
Vaikas ieško kortelių su 

raidėmis, kurios yra 
parašytame žodyje

 (žr. 7 pav.).2
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Raidžių pasaulyje
Mokosi raidžių grafinio atvaizdavimo

6 variantas

8 paveikslėlis

Mokytojas siūlo popieriaus lapus su skirtingomis raidėmis. 
Vaikas prideda prie jo piešinį, sukurdamas abstraktų piešinį 
(žr. 8 pav.).

Viena raidė yra ant vieno lapo.
Svarbu, kad vaikas pats susikurtų asociaciją kaip piešinį; vieniems „S“ raidė 
atrodys kaip saulė, kitiems - kaip sliekas ar sraigė ir pan. Jei vaikas pats susikurs 
asociaciją, tai labiau ją ir įsimins.

1

7 variantas

Mokytojas paruošia skirtingas raidžių korteles. Mokytojas 
taria žodį. Mokinys iš kortelių pasirenka raides, kuriose 
pavaizduotas pirmasis ir paskutinis žodžio garsas.

Svarbu, kad mokinys vienu metu atskirtų du garsus. Rekomenduojama tarti tą 
patį žodį skirtingais linksniais, kad mokinys išgirstų, pavyzdžiui, nekintamą 
pirmąjį, bet kintamą antrąjį garsą. Garso išskyrimas žodyje svarbus skirtinguo-
se žodžių junginiuose. 

1

Mano užrašai

BILDE?
Briesmīga kvalitāte

Vajag citas
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių kūrimas
Kuria raides, naudodamas skirtingas 
medžiagas pagal pavyzdį arba iš 
atminties 

1 variantas

Mano užrašai

Mokytojas paruošia skirtingas medžiagas.
Galima paruošti gamtinę medžiagą (smėlį, uolienas, pagaliukus), įvairius laidus, 
stygas, smėlio raidžių žemėlapius, taip pat įrankius, žaislus, raidžių elementus.

1. attēls

2 paveikslėlis

Mokinys išdėsto raides naudodamas skirtingus mažus daik-
tus (žr. 1, 2, 3 pav.).

Raidžių kūrimas galimas tiek pagal pavyzdį, tiek iš atminties.
Formuojant raides patartina atsižvelgti į rašymo kryptį.

1 paveikslėlis

1

3 paveikslėlis
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna
vārdu krājumā un viņš var šos

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

burta, kas 
apzīmē pirmo skaņu attēlā 

atspoguļotajam
(piemēram, suns – s; kaķis – 

k, saule – s) (sk. 2.attēlu)
Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 

ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-
jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 

burtus pēc noteiktas valodas 
apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių kūrimas
Kuria raides, naudodamas skirtingas 
medžiagas pagal pavyzdį arba iš 
atminties

2 variantas

Mano užrašai

6 paveikslėlis 7 paveikslėlis

5 paveikslėlis

Mokinys dėlioja raides naudodamas vielą ar siūlą (žr. 4, 5, 6 
pav.).

1

Vielą ir siūlą naudoti ypač patartina kuriant tas raides, kuriose yra išlenkta 
linija, pavyzdžiui, s, p.
Naudojant ilgą vielą ar siūlą, galima sumodeliuoti dideles raides ir jas vėliau 
„išvaikščioti“ (žr. 7 pav.). Formuojant raides patartina atsižvelgti į rašymo 
kryptį.

4 paveikslėlis
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių kūrimas
Kuria raides, naudodamas skirtingas 
medžiagas pagal pavyzdį arba iš 
atminties

3 variantas

Mano užrašai

9 paveikslėlis

Mokinys kuria raides naudodamas žaislus, pvz. lego kala-
dėles (žr. 8, 9, 10 pav.).

1

Raidžių kūrimas suvokiamas kaip  vaiko žaidimo procesas.
Formuojant raides patartina atsižvelgti į rašymo kryptį. Rekomenduojama kurti 
tas raides, kurių  yra mokomasi atitinkamu laiku.

8 paveikslėlis

10 paveikslėlis
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių kūrimas
Kuria raides, naudodamas skirtingas 
medžiagas pagal pavyzdį arba iš 
atminties 

4 variantas

11 paveikslėlis

Mano užrašai

Naudodamas plastiliną, modeliną ar kitą formavimo me-
džiagą, mokinys kuria raides pagal pavyzdį arba iš atmin-
ties (žr. 11 pav.).

Šios veiklos metu tobulinamas vaiko erdvinis mąstymas ir lavinami plaštakos 
raumenys.
Formuojant raides patartina atsižvelgti į rašymo kryptį.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių kūrimas
Kuria raides, naudodamas skirtingas 
medžiagas pagal pavyzdį arba iš 
atminties

5 variantas

12 paveikslėlis

Mano užrašai

Vaikas naudoja šias priemones: vinį ir plaktuką, kad 
padarytų raidžių formą, įkaldamas vinį medžio gabale (žr. 
12 pav.).

Tokia veikla yra ypač svarbi, nes vaikas dirba su skirtingo dydžio ir svorio daik-
tais (vinimi ir plaktuku), veikla vyksta abiejomis rankomis tuo pačiu metu, taip 
pat reikia laikytis saugos taisyklių, kad būtų išvengta traumų.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių kūrimas
Kuria raides, naudodamas skirtingas 
medžiagas pagal pavyzdį arba iš 
atminties

6 variantas

13 paveikslėlis

Vaikas modeliuoja raides naudodamas paruoštus raidžių 
elementus (žr. 13 pav.).

Naudodamas raidžių elementus, vaikas gali juos sugrupuoti pagal bendrus 
bruožus, pavyzd žiui, kas bendra raidėms „P“ ir „C“; „L” ir „T”. 

Mano užrašai

Mokiniai atkuria savo vardą veidrodiniame 
vaizde.

14 paveikslėlis

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Skaitymas kūnu
Mokinys jaučia kūnu raidės gra�nį vaizdą

Mokinys (žaidimo vadovas) 
išsirenka žodį ir jį perskaito.

Žaidimo vadovas pasirenka 
mokinius pagal žodžio rai-
džių skaičių. 

Skaityti galima padedant mokytojui.

Mano užrašai

Mokytojas paruošia žodžių 
ir raidžių  korteles, ant 
kurių yra tos pačios raidės.

Reikalingos kelios dažniausiai 
vartojamų raidžių kortelių kopi-
jos.

Mokinys jaučia, kuri raidė 
yra „parašyta“.
Tada jis/ji iš raidžių  korte-
lių pasirenka tinkamą 
raidę. 

Kai visi mokiniai pasirenka 
raides, jie turi suformuoti iš 
jų žodį.

Mokytojas nekomentuoja, jei 
raidė jaučiama teisingai ar netei-
singai.

Žaidimo vadovas pirštu 
„užrašo“ raidę ant kiekvie-
no mokinio nugaros.

Jei mokinys nemoka skaityti, kaip 
pavyzdį rekomenduojama naudoti 
žodines korteles su didžiosiomis 
spausdintinėmis raidėmis. Mokinys 
„rašo“ pagal pavyzdį. 

Jei neįmanoma suformuoti žodžio, 
mokytojas padeda surasti neteisin-
gai pajustą raidę; žaidimo lyderis 
ją dar kartą „užrašo“ ant nugaros. 
Jei mokinys jos ir vėl nejaučia, 
žaidimo vadovas „užrašo“ žodį ant 
kito mokinio nugaros.

Mokiniai dirba grupėje. Kiek sakinyje žodžių, tiek mokinių ant nugaros turi „parašytą“ žodį. Kai visi 
grupės nariai ant nugaros turi „užrašytą“ žodį, kiekvienas jį ištaria. Sakinį suformuoja grupė kartu. Jei 
kuris nors žodis nesuprantamas ir sakinys negali būti suformuotas, reikalingas žodis pakartotinai 
„rašomas“ ant to paties mokinio nugaros.

Mokinys „užrašo“ žodį pirštu ant nugaros, kitas mokinys bando jį ištarti. Žodį lengviau atspėti,  jei 
jame kartojasi kelios raidės. Kuo didesnė raidžių įvairovė, tuo sunkiau atspėti  žodį, nes tenka vizuali-
zuoti ir prisiminti daugiau raidžių vaizdų.

Ant mokinio nugaros nupiešta kokia nors geometrinė figūra. Tuo tarpu mokinys piešia tai, ką jautė,  ant 
smėlio, popieriuje  ir kt.

Ant mokinio nugaros nupiešta kokia nors geometrinė figūra. Jis/ji randa ją iš kortelių.
Mokinys „užrašo“ žodį pirštu ant nugaros, kitas mokinys bando jį ištarti. Patarimas - pradžioje 
naudokite žodžius, neilgesnius kaip 5 raidės. 
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Paveikslėlis ir pirmasis garsas
Išmoksta susieti raidę su atitinkamu 
fonetiniu garsu

1 variantas

2
Vaikas išsirenka paveiks-
lėlį ir pasako, kas jame 
rodoma, pabrėždamas pir-
mąjį garsą.

1 paveikslėlis 2 paveikslėlis

Mano užrašai

Mokytojas paruošia 
skirtingas paveikslėlių 
korteles (žr. 1 pav.).

Pageidautina, kad kortelėse esan-
tys paveikslėliai būtų arba 
aktualūs (atitinkantys temą, apie 
kurią kalbama per tam tikrą laiko-
tarpį), arba, kad žodžiai būtų 
vaiko žodyne, ir jis/ji galėtų juos 
ištarti.

1 3
Paveikslėlis dedamas ant 
spausdintinės raidės, kuri 
nurodo pirmąjį garsą to, kas 
parodyta paveikslėlyje (pvz. 
šuo - š) (žr. 2 pav.). 
Svarbu vienu metu dirbti su kelio-
mis (iki 3) raidėmis.
Galima pasirinkti raides pagal tam 
tikrą kalbos mokymosi metodiką.
Spausdintinės raidės vėliau gali 
būti pakeistos rašytinėmis raidė-
mis ir pan.
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Paveikslėlis ir pirmasis garsas

2 variantas

Mokytojas duoda vaikui popieriaus 
lapą, ant kurio yra spausdintinė  raidė.

Rekomenduojama duoti raides, kurias vaikas 
jau išmoko.

21
Vaikas piešia paveikslėlį pagal kortelėje 
nurodytą konkrečią pirmą raidę.
Svarbu, kad vaikas įvardytų tai, ką nupiešė, 
pabrėždamas pirmąjį garsą.
Mokytojas atkreipia dėmesį į taisyklingą garso 
tarimą.

3 variantas

2
Vaikas sujungia paveikslėlius. 
Paveikslėlio pavadinimo pirmas garsas 
jungiamas su atitinkama raide. 

Renkantis paveikslėlius rekomenduojama nau-
doti tą patį metodą, kaip ir renkantis korteles 
(žr. 1 variantą).

Mano užrašai

3 paveikslėlis

Mokytojas duoda popieriaus lapą, 
kurio viduryje parašyta spausdintinė 
raidė, o aplinkui - įvairūs paveiks-
lėliai (žr. 3 pav.).

1

Išmoksta susieti raidę su atitinkamu 
fonetiniu garsu
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Paveikslėlis ir pirmasis garsas
Išmoksta susieti raidę su atitinkamu 
fonetiniu garsu

4 variantas

4 paveikslėlis

Mano užrašai 

Mokytojas duoda popieriaus lapą, 
kuriame yra skirtingi paveikslėliai, 
popieriaus vidurys tuščias.

Svarbu, kad paveikslėliuose rodomų objektų 
pavadinimai prasidėtų vienu garsu (pvz. suknelė, 
slyva). Spausdintinės  raidės popieriaus viduryje 
gali būti uždengtos.

21

Iš paveikslėlių vaikas nustato, kokia 
raidė uždengta arba kokia raidė turi 
būti parašyta popieriaus viduryje (žr. 4 
pav.).

Galima parašyti pasikartojančias raides, kurios 
yra tuose žodžiuose, pvz. namas, mama, kampas 
(visi turi bendrą raidę „m“ ir „a“).
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Išmoksta susieti raidę su atitinkamu 
fonetiniu garsu

5 variantas

5 paveikslėlis

Mano užrašai

Mokytojas siūlo paveikslėlių korteles 
ir tris raidžių korteles. Raidės parodo 
pirmąjį paveikslėliuose rodomų objek-
tų pavadinimų garsą (žr. 5 pav.).

Rekomenduojama naudoti raides, kurios yra 
aktualios mokymosi procese. 

21
Vaikas grupuoja paveikslėlius pagal 
bendrą pirmąjį garsą.

Įdėkite netinkamą kortelę arba padidinkite 
raidžių  skaičių paveikslėlių serijoje, jei norite 
sunkesnės užduoties. 

Įvairių žodžių bendri bruožai ieškomi pagal jų rašybą ir reikšmę.

Bendri sakinių bruožai ieškomi pagal struktūrą, turinį, mintį ir kt.

BILDE?

Paveikslėlis ir pirmasis garsas
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Skirstymas skiemenimis
Supranta, kad žodis susideda 
iš skiemenų

Mano užrašai

1 variantas

1 paveikslėlis 2 paveikslėlis

Mokytojas rodo paveikslėlį ir įvardi-
ja, kas jame matoma. Paveikslėlyje 
pridedama žalia juosta (žr. 1 pav.).

Įsitikinkite, kiek skiemenų yra 
žodyje, stebėdami, kiek kartų burna 
atveriama jį sakant. Skiemenims 
pažymėti naudokite geltonas juos-
tas. Ant žalių uždėkite geltonas juos-
tas - taip suprantama, kad žodis susi-
deda iš skiemenų (žr. 2 pav.).

Pradžioje rekomenduojama vartoti žodį, kuris 
turi du skiemenis ir yra žinomas vaikui. 
Mokytojas taria šį žodį skiemenimis.

1 2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Skirstymas skiemenimis
Supranta, kad žodis susideda 
iš skiemenų

Mano užrašai

2 variantas

3 paveikslėlis

Mokytojas paruošia korteles ant kurių yra vienas žodžio 
skiemuo. Reikia rasti kitą skiemenį iš kitų siūlomų (žr. 3 
pav.).

Patartina pradėti nuo žodžių, kurie yra žinomi vaikui. Pradžioje taip pat pridėkite 
paveikslėlį prie žodžio skiemens; tariant vaikui bus lengviau rasti trūkstamą skie-
menį.

3 variantas

Mokytojas paruošia žodžių korteles. 
Mokinys skaito žodį skiemenimis. 
Tardamas kiekvieną naują skiemenį 
mokinys mokosi.  

Rekomenduojama naudoti veidrodį, 
kai mokiniui kyla sunkumų tariant  
skiemenį.

Žodį kortelėje galima pakeisti paveikslėliu. Žodį 
galima suskirstyti į skiemenis; tokio pobūdžio 
užduotis yra reikšminga, nes mokinys intuityviai 
skiemenuoja žodžius. 

Sudarydami žodžius iš skiemenų,  pabandykite sudaryti triskiemenius ir daugiaskiemenius žodžius.

Tyrinėja, kaip keičiasi žodis, jei keičiama skiemens vieta arba kai skiemuo pakeičiamas  kito žodžio skieme-
niu.

Matematikoje skaičius gali būti sudarytas iš skirtingų skaitmenų.

1

1 2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių eilutė ir išdėstymas
Išmoksta atskirti žodį kaip vienetą 
raidžių rinkinyje

1 variantas

Mano užrašai

1 paveikslėlis

Mokytojas paruošia raidžių eilutę, kurioje turi būti žodis 
(žr. 1 pav.).

Gali būti viena arba dvi eilutės.
Lengviausias variantas - vaikai ieško tik vienos raidės ar skiemens. Pradžioje 
reikėtų pavyzdyje parodyti ieškomas raides, skiemenis, žodžius ir jų skaičių. 
Kitas variantas - mokytojas įvardija ieškomas raides, skiemenis ir žodžius.
Žodis gali pasikartoti toje pačioje eilutėje kelis kartus. Rekomenduojama 
nurodyti ieškomų žodžių skaičių.
Eilutėje gali būti keli žodžiai, tačiau rasti reikia tik vieną.
Iš pradžių rekomenduojama į raidžių eilutę nedėti kitų raidžių, tokiu būdu 
vaikas išmoksta atskirti tik žodžio ribą.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Raidžių eilutė ir išdėstymas
Išmoksta atskirti žodį kaip vienetą 
raidžių rinkinyje

2 variantas

Mano užrašai

2 paveikslėlis 3 paveikslėlis

Mokytojas parengia raidžių tinklelį (žr. 2 pav.).

Užduotį galima atlikti  pagal sunkumo lygį - nurodomas ir ieškomas žodis 
(žodžiai), ir ieškojimo kryptis (žr. 3 pav.). Iš pradžių svarbu neįtraukti krypties 
iš dešinės į kairę, todėl vaikas turi tik vieną sampratą, kad žodžiai skaitomi iš 
kairės pusės į dešinę pusę ir iš viršaus į apačią.

Raidžių eilutėje ir tinklelyje galima išskirti žodžius, kurie naudojami pagrindine forma.

Raidžių eilutėje ir tinklelyje galima atskirti žodžius, iš kurių vaikai sudaro sakinius.

Matematikos pamokoje  mokosi skaitmenų ir skaičių grafinio atvaizdavimo.
Matematikos pamokoje klausosi įvardinamo veiksmo  (pavyzdžiui, 1 + 2) ir suranda atitinkamą rezultatą.
Matematikos pamokoje išklauso siūlomą rezultatą ir suranda atitinkamą veiksmą.
Matematikos pamokoje skaitmenų tinklelyje ieškoma skaičių, kurių suma, sandauga, skirtumas (+, x, -) yra 
mokytojo įvardytas skaičius, pavyzdžiui, 10. Skaičius gali būti sudarytas iš kelių skaitmenų.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Kurios raidės trūksta?
Išmoksta susieti garsą su grafiniu vaizdavimu 
- raide; mokosi nustatyti garso  ir
        raidės vietą žodyje

1 variantas

Mokytojas kartu su vaikais 
aiškiai taria žodžius.

Mokytojas kartu su vaikais 
pakartoja grafinius garsų 

atvaizdavimus - raides. 

Reikšminga akcentuoti skirtingus
garsus - žodžio pradžioje, skie-
mens pradžioje, sunkiau ištaria-
mus garsus ir kt.

Naudokite žodžius, kuriuose 
vartojamos raidės yra žinomos 
vaikui. Vėliau užduotį galima sun-
kinti pridėjus nežinomą raidę, nes 
vaikas girdės garsą, bet, galbūt, 
nežinos jo grafinio atvaizdavimo. 

Mano užrašai

Mokytojas paruošia skir-
tingus paveikslėlius, 
kuriuose yra vienas daik-
tas.

Iš pradžių vaikai turi žinoti daik-
tus (pvz., namą, šunį, katę) ir jų 
pavadinimus - lengvai išsiski-
riančius, vienskiemenius ar dvis-
kiemenius, kad būtų lengva išskir-
ti garsus.

tęsinys

Mokinys klausosi įvairaus ilgio sakinių ir randa 
atitinkamą grafinį vaizdą (sudėtingesniais atvejais 
patartina pasiūlyti tris, keturis panašius sakinius, 
kuriuose pakeistas koks nors žodis - jo raidės,
skyryba sakinio pabaigoje  ir kt.)

Mokinys klausosi žodžio ir randa jo grafinį vaizdą.

Mokytojas parodo kortelę, kurioje yra 
daiktas, jo pavadinimą su trūkstama 
raide ir pasirinktines raides (žr.1 pav.).

4

Iš pradžių patartina naudoti didžiąsias  raides, o 
vėliau - mažąsias. Jei pageidaujama, didžiosios 
raidės gali būti iš karto  susietos su mažomis, 
tačiau reikėtų įvertinti vaiko pasirengimą prisi-
minti tokį informacijos kiekį.
Iš pradžių trūksta raidžių žodžio pradžioje, vėliau 
- skiemens pradžioje.
Kai siūlomos raidės jau žinomos, galima rinktis 
naujas raides, kurias mokomasi.
Kad būtų lengviau sužinoti apie garso ir raidės 
ryšį, pradžioje siūlyti išgirsti balses, pirmąjį ir 
paskutinį garsą, trumpus ir ilgus garsus ir kt.

1

2

3

1 paveikslėlis

66



Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Paveikslėlis ir žodis

1 variantas

Mano užrašai

Mokinys skaito žodį ir susieja jį su 
atitinkamu paveikslėliu.
Atsižvelgiant į mokinio žinias ir sugebėjimus, 
gali būti naudojamos skirtingos raidės. Norint 
skatinti mokinio pasirengimą rašyti, rekomen-
duojama naudoti skirtingas linijas, atstumus, 
spalvas ir kt. raidžių jungimui.

Mokinys susieja perskaitytą
 informaciją su vaizdu

Mokinys skaito informaciją (informacijos kiekis 
priklauso nuo mokinio sugebėjimų) ir susieja ją su 
atitinkamu paveikslu (žr. 2 pav.). Tokiu būdu mokiniui 
kyla mintis, kad žodžių junginys ir sakinys suteikia 
daugiau informacijos nei tik vienas žodis.

1 paveikslėlis

Mokinys pats sukuria  (žr. 1 pav.) 
arba gauna paruoštas paveikslėlių ir 
žodžių korteles.

Iš pradžių mokiniui galima duoti tik žodinę 
kortelę ir tuščią kortelę, ant kurios jis piešia 
perskaitytą žodį. Taip mokinys pats sukuria 
paveikslų ir žodžių rinkinį. Svarbu, kad  žinotų, 
kas parašyta kortelėje, taip pat suprastų žodžio 
prasmę. Pradėti rekomenduojama nuo gerai 
žinomų žodžių.
Žodis ir jo grafinis vaizdavimas ar jo elementai 
bus labiau įsimenami, jei mokinys pats nupieš 
žodį. Piešinio  ir žodžio korteles rekomenduoja-
ma pritvirtinti prie smeigtuko, kad vaikas 
galėtų fiziškai sujungti abi dalis (paveikslėlis +
žodis). Vaikas netiesiogiai susikurs supratimą, 
kad vaizdinis vaizdavimas yra susijęs su grafi-
niu vaizdavimu.
Kiti mokiniai taip pat gali naudoti ištrauktas 
korteles. Taigi bendradarbiavimo procese 
mokiniai padeda vieni kitiems mokytis.

2 paveikslėlis

1 2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Paveikslėlis ir žodis

2 variantas

Mokinys susieja perskaitytą
 informaciją su vaizdu

3 paveikslėlis

Mano užrašai

BILDE?!

Mokinys skaito žodžius ir įdeda juos į paveikslėlį (žr. 3 
pav.).

Pradžioje rekomenduojama naudoti įterpiamus žodžius pagrindine forma. Kad 
mokiniui būtų sunkiau atlikti užduotį, pasiūlykite du ar tris panašius žodžių 
junginius, pvz. rudasis lokys, nuskuręs lokys, liūdnas lokys. Mokinys pasirenka 
tinkamiausią. Taip pat gali būti tinkami du žodžių junginiai, ne tik vienas.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis –
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Paveikslėlis ir žodis

Mano užrašai

Mokinys susieja perskaitytą
 informaciją su vaizdu

3 variantas

Mokinys klausosi teksto arba jį 
skaito.
Rekomenduojama pasirinkti aktualią temą ir 
tekstą, atsižvelgiant į mokinio žinias ir gebėji-
mus. Teksto detalės yra lengvai pastebimos, 
suvokiamos ir suprantamos mokiniui. Skaity-
mo metu mokytojas tiksliai nurodo užduočiai 
atlikti reikalingas detales.   

4 paveikslėlis

Mokinys nupiešia atskirus daiktus 
arba „visą tekstą“ (žr. 4 pav.).

Svarbu diskusijos apie  piešinius. Jei mokinys 
nupiešė „visą tekstą“, aptarkite nupieštų objektų 
sąsajas, pvz. kodėl ežiukas yra už kiškio.

4 variantas

Mokiniui pateikiami skirtingi paveiks-
lėliai. 
Paveikslėliai atitinka tekstą, kurį mokinys ketina 
skaityti ar klausytis. Jei planuojama klausytis, 
tekstą gali perskaityti tiek mokytojas, tiek kai 
kurie mokiniai, turintys gerus skaitymo 
įgūdžius.  

Mokinys skaito ar klausosi teksto. 
Mokinys, atsižvelgdamas į perskai-
tytą ar išgirstą informaciją, sudeda  
paveikslėlius teisinga tvarka. 
Paveikslėlių skaičius, jų rodoma informacija ir kt. 
kinta priklausomai nuo užduoties sudėtingumo 
lygio.

Mokiniai perskaito informaciją ir pataiso piešinį (galima ir atvirkščiai). Perskaitytame tekste paryškinkite reikiamą 
informaciją, taip pagerindami įgūdžius atskirti tai, kas svarbiausia tekste, raktinius žodžius, signalinius žodžius ir kt.

Mokiniai skaito informaciją ir nupiešia, ko trūksta (galima ir atvirkščiai).

1

1

2

2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Trūkstamas žodis
Supranta žodžio reikšmę tekste

Mano užrašai

1 variantas

Mokinys klausosi teksto, kuriame 
nėra trūkstamų žodžių.

Rekomenduojama pagalvoti apie sakinio ilgį, 
žodžių atitikimą pagal mokinių žinių lygį ir 
skaitymo metu atkreipti dėmesį į jų pačių 
dikciją ir skaitymo tempą.

Mokinys įrašo suformuluotą tekstą (savo ar skaitomą  ar/tik trūkstamą žodį - šiuo atveju pagrindinį 
tekstą skaito kažkas kitas) ir grąžina atgal.
Mokinys pats galvoja, koks žodis gali būti tinkamas tekste. Palygina su originalu. Galima naudoti 
tinkamus sinonimus, tada galima analizuoti žodžio reikšmę turinyje. Palygina keletą teksto variantų, 
bando pastebėti, kaip keičiasi teksto turinys.

1 paveikslėlis

Mokytojas pateikia tekstą, kurį skaitė, 
bet su  praleistais žodžiais (žr. 1 pav.).
Mokytojas išdalina žodžių korteles su 
trūkstamais žodžiais.

Žodžiai skaitomi kartu ir aptariama jų reikšmė. 
Pradžioje, kad būtų lengviau atlikti užduotį, 
rekomenduojama suformuluoti sakinius, 
kuriuose įterpiamas žodis yra pagrindinės 
formos.
Žodžius ant kortelių galima pakeisti paveiks-
lėliu. Taip pat reikia aptarti jų turinį. Pradžioje 
patariama kortelėse nenaudoti abstrakcijų.

1 2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Trūkstamas žodis
Supranta žodžio reikšmę tekste

Mano užrašai

2 variantas

Mokinys skaito tam tikrą informaciją, pvz. receptą. Įterpia 
trūkstamus žodžius tekste.

Svarbu pažvelgti į trūkstamą žodį teksto turinio kontekste, pvz. „išspaudžia apel-
siną“ (apelsinas - trūkstamas žodis).

3 variantas

Mokinys pats skaito tekstą, ieško trūkstamo žodžio, analizuodamas kontekstą. 

Žodis kortelėje neturi galūnės. Ji turi būti pridėta atsižvelgiant į linksnį. 

2 paveikslėlis

Mokinys skaito receptą. Tuščiose vietose jis/ji įdeda 
paveikslėlius, o ne žodžius (žr. 2 pav.).

Rekomenduojama į paveikslėlių rinkinį įtraukti keletą paveikslėlių, kuriuose yra 
panašūs produktai, tačiau netinkami receptui. Tokiu būdu mokinys netiesiogiai 
tobulins analitinius įgūdžius.

1

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

SMS
Skaito trumpą informaciją,  ją pats kuria

1 variantas

Mokiniai dirba po tris.

Taip pat galima dirbti ir poromis. 
Tačiau gali būti per mažai informa-
cijos ir skirtingi užduoties atlikimo 
variantai nesusidarys. 

Mano užrašai

Mokytojas paruošia tinka-
mus vaikams skaitymo 
tekstus. 

1

Rekomenduojama rinktis ne tik 
grožinės literatūros tekstus, bet jų 
paieškoti ir laikraščiuose, žurnaluo-
se, bukletuose. 

1 paveikslėlis

3
Mokinys  iš turimo teksto 
iškerpa tris žodžius,  tinka-
mus pranešimo ar trumpos 
žinutės sukūrimui. Iškirpti 
žodžiai priklijuojami  ant 
paruošto popieriaus lapo 
(žr. 1 pav.) ir jis perduoda-
mas kitam mokiniui. 

Svarbu, kad mokiniai sakinyje 
derintų žodžius. Jei ši užduotis 
mokiniui yra per sunki, patariama 
kita spalva pataisyti žodžių galū-
nes.

2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

SMS
Skaito trumpą informaciją, ją pats kuria

tęsinys

Mano užrašai

2 paveikslėlis

Mokinys skaito informaciją, pateikia atsakymą ir pereina 
į kitą užduoties etapą. 

4

Atsakymas pateikiamas derinant žodžius sakinyje, kaip aprašyta anksčiau. 
Svarbu, kad mokinys pateiktų kitą klausimą taip, kad „žinutės“ būtų tęsiamos. 
Rekomenduojama iš anksto susitarti dėl bendro pranešimų skaičiaus. Kad užduo-
tis būtų sunkesnė, nustatomas simbolių skaičius viename pranešime.
Galima kurti „teksto žinutes“ viena tema, tokiu būdu tekstas turės būti atidžiau 
peržiūrimas ieškant tinkamo žodžio (žr. 2 pav.).

Galima sukurti naujus grožinės literatūros tekstus, naudojant literatūros kūrinyje  rastus sakinius.

Suformuoja sakinį iš pateiktų žodžių. Rekomenduojama siūlyti skirtingos formos, išdėstymo ir kt. žodžius.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Pamėgdžiok!
Tiksliai skaito informaciją, ją supranta

1 variantas
3 Mokiniai atlieka visus

veiksmus taip, kaip 
aprašyta aukščiau.Mokytojas parengia 

užduočių rinkinį - veiksmų 
aprašymus.
Kortelėse rekomenduojama naudo-
ti trumpus veiksmų aprašymus, 
kurie yra aiškiai suprantami ir 
vykdomi.
 Yra 3 ar daugiau detalių, paminėtų 
veiksmų aprašymuose (atsižvel-
giant į užduoties sunkumo lygį). 
Reikėtų atkreipti dėmesį į tikslų 
skirtumų  supratimą ir informaci-
jos perdavimą kitam mokiniui.

3 paveikslėlis

Mano užrašai

2 paveikslėlis1 paveikslėlis

Mokiniai yra suskirstomi į tris grupes: aktoriai (imituos 
veiksmą, žr. 1 pav.), žiūrovai (apibrėš veiksmo būdą, žr. 2 
pav.), kritikai (perskaitys originalų veiksmo apibūdi-
nimą ir padarys išvadą, kiek tiksliai  yra parodytas veiks-
mas, žr. 3 pav.).

Jei mokiniai dirba po tris grupėse, kiekvienas mokinys turi savo vaid-
menį; užsiėmimo metu galima vaidmenis keisti. Tokiu būdu mokinys 
geriau supras tekstą. 

1

2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Pamėgdžiok!
Tiksliai skaito informaciją, ją supranta

2 variantas

Kiekvienas mokinys išsi-
traukia po vieną kortelę.

3
Mokiniai vienas po kito  
atlieka aprašytą veiksmą, 
kiti - stebi.

Rekomenduojama padalinti užduotį 
dalimis, jei mokinių yra daug, pvz. 7 
mokiniai rodo veiksmą ir iškart jį 
aptaria. Tai susiję su mokinių 
atminties procesais.
Jei mokinių yra daug, rekomenduo-
jama užduotį padalinti grupėmis. 
Mokiniai rodo veiksmą ir iškart jį 
aptaria. 

4 paveikslėlis 5 paveikslėlis

Mano užrašai

Mokytojas paruošia korteles 
(žr. 4 pav.) ant kurių patei-
kiama trumpa informacija 
(2 - 4 veiksmai),  pvz. atsis-
tokite,   eikite prie durų ir 
triskart pasibelskite.

Veiksmo aprašymą rekomenduo-
jama parašyti rašytinėmis raidė-
mis (žr. 5 pav.). Tokiu būdu 
mokinys tobulins įgūdžius skaityti 
įvairiai pateikiamą informaciją.

1

2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Pamėgdžiok!
Tiksliai skaito informaciją, ją supranta

tęsinys

Mano užrašai

5
Analizuoja teksto detales, kurios buvo 
netinkamai  įvykdytos.

Kai visi mokiniai parodo savo veiksmą, 
mokytojas iš kortelės perskaito užduotį  
ir pasako, kuris vaikas jį atliko.

4

Kol kiti spėja kas atliko šį veiksmą, veiksmą 
atlikęs mokinys tyli. Vėliau mokinys patvirtina 
ar paneigia spėjimus.  Gali būti, kad mokinio 
skaitymo  raštingumas yra žemas, todėl jis 
negali kokybiškai atlikti veiksmo, tačiau jei 
klausos įgūdžiai yra geri,  vertinimo proceso 
metu ar po, jo mokinys supranta padarytas 
klaidas. 

Veiksmas imituojamas pagal paveikslėlį.

Veiksmo aprašymą galima pakeisti žodžiu ar žodžių junginiu.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Didesnis - mažesnis - didesnis! 
Tekste išskiria įvairią informaciją, 
ją apibendrina 

Mano užrašai

1 variantas

Skaitomame tekste reikia rasti veikė-
ją (personažą). 

Reikia pasižymėti informaciją apie 
kiekvieno personažo išvaizdą, veiks-
mus, elgesį, pojūčius, jausmus ir kt. 

Išskiriamąją informaciją apie personažą nusako  
mokytojas arba jis kartu su mokiniais aptaria, 
kokią informaciją apie personažą, pvz. žmogų, 
įmanoma sužinoti.
Sudėtingesnė užduotis: mokytojas išskiria infor-
maciją, kuri nėra pateikta tekste.
Kiekvienai skirtingai informacijai priskiriama 
vis kita spalva. Tai naudojama nuspalvinti 
atitinkamus žodžius ir žodžių junginius skaito-
mame tekste. Spalvoti akcentai padeda mokiniui 
lengviau atpasakoti. Jei mokiniai dirba grupėse, 
kiekvienas mokinys pritaiko informaciją visų 
grupės narių skaitomam tekstui. Tai padeda 
gilintis į tekstą.
Pradžioje siūlykite tekstus, kuriuose nesunkiai 
pritaikoma turima informacija, vėliau – supran-
tama iš konteksto. 

2 variantas

Reikia išskirti vieną požymį, pvz.  veikėjo išvaizdą, elgesį ir kt. Skaitymo metu 
atkreipti dėmesį  kaip keičiasi atitinkamas požymis.

Mokytojas turi pasiūlyti tokį tekstą, kuriame keičiasi pasirinktas požymis. Taip pat pats mokinys gali 
pakeisti išskirtą požymį, daugiau tekste nieko nekeisdamas. Po to palyginami teksto turinio pokyčiai. Jei 
kitas mokinys pakeitė kitą teksto požymį, galima palyginti, kurio požymio pokytis labiau veikia teksto 
turinį.

1 2

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc,
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Didesnis - mažesnis - didesnis! 
Tekste išskiria įvairią informaciją, 
ją apibendrina 

3 variantas

Pasiūlomi apibūdinantys žodžiai ir/arba žodžių junginiai. Elementai ieško-
mi tekste.

Toks metodas pagerina mokinio įgūdžius pereiti nuo didesnio prie mažo, mokantis suprasti, kad tekste 
taip pat mažesnis objektas, pvz. žodis ir jo kitimas turi reikšmę turinio atskleidime.

4 variantas

Mokiniai perskaitė knygos ar teksto pavadinimą. Jie aptaria, bando įsivaizduo-
ti apie ką bus tekstas.

Rekomenduojama naudoti pavadinimą, kurį sudaro bent keturi žodžiai. Taigi, minint teksto turinį, galima 
išanalizuoti kiekvieną žodį ir pavadinime vartojamų žodžių koreliaciją.

Mano užrašai

Pagal pavadinime pateiktą informaciją mokinys rašo savo tekstą. Palygina su originalu. Analizuoja, kodėl susidaro 
bendri bruožai.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Didesnis - mažesnis - didesnis! 
Tekste išskiria įvairią informaciją, 
ją apibendrina 

5 variantas

Mano užrašai

Atsižvelgiant į ryškiausius momentus, mokinys rašo savo tekstą, palygina jį su originalu.

1 paveikslėlis 2 paveikslėlis

Mokiniai susipažįsta su ryškiausiu teksto momentu (žr. 1 ir 2 pav.). Pagal tai 
bando įsivaizduoti, apie ką bus tekstas.

Viename tekste galima pasiūlyti tris ryškiausius momentus. Tokiu būdu mokinys prognozuoja ir teksto 
turinį, ir sistemingą turinio išsivystymą/atskleidimą.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Didesnis - mažesnis - didesnis! 
Tekste išskiria įvairią informaciją, 
ją apibendrina 

6 variantas

Mano užrašai

3 paveikslėlis

Mokiniai pasirenka vieno personažo paveikslėlį, apibūdina detales, pvz. 
rankas, nosį, akis, ausis, drabužius ir kt. (žr. 3 pav.).

Iš aprašytų detalių galima sukurti bendrą vaizdą.

7 variantas

Mokinys skaito tekstą. Atsako į klausimus. Atsakymui pasirenkamas vienas 
tikslus žodis, kurį jis/ji įrašo kryžiažodyje. 

Svarbu vartoti labai tikslų teksto žodį.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc,
kas uz tā parādīts,

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis –
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Planavimas
Skaito tekstą ir analizuoja veiklų seką

1 variantas

Mokinys skaito tekstą. Analizuoja jo turinį  naudodamas raktinius žodžius: 
kitą dieną, pradžioje, po, vėliau, pabaigoje, staiga, prieš, po kurio laiko ir t.t. 

Mokinys pats dėlioja  minėtų raktinių žodžių seką.

2 variantas

Mokinys skaito tekstą. Analizuoja jo turinį naudodamas raktinius žodžius: 
kitą dieną, pradžioje, po, vėliau, pabaigoje, staiga, prieš, po kurio laiko  ir 
t.t.

Mokytojas sudėliojo raktinių žodžių seką, mokinys prideda tinkamą informaciją iš perskaityto teksto.  

3 variantas

Mokinys skaito tekstą. Analizuoja jo turinį naudodamas raktinius žodžius: 
kitą dieną, pradžioje, po, vėliau, pabaigoje, staiga, prieš, po kurio laiko  ir 
t.t.

Mokytojas sudarė veiksmų ir įvykių sąrašą. Mokinys prie kiekvieno veiksmo/įvykio  prideda tinkamą 
paminėtą raktinį žodį.

Mano užrašai

1

1

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Planavimas
Skaito tekstą ir analizuoja veiklų seką

4 variantas

Mano užrašai 

Papildomas dialogas, kuriame trūksta dalių. Dialogo turinys  turi būti suprantamas, kad būtų tęsiamas 
pokalbis.

Mokinys nagrinėja paveikslą. Naudodamas raktinius žodžius, sukuria žodinį ar rašytinį pasakojimą (žr. 2 pav.).

Atsižvelgiant į temą tam tikra sakinio dalis priderina-
ma papildomai.

1 paveikslėlis

2 paveiklėlis

Mokytojas siūlo tekstą, kuriame trūksta dalies (įvado, pagrindinės dalies, išva-
dos). Mokinys, atsižvelgdamas į pateiktą informacijos dalį, raktinius žodžius, 
atitinkamai galvoja apie trūkstamą dalį (žr. 1 pav.).

Užduoties sunkumo lygis kinta priklausomai nuo to, kurios jos dalies trūksta. Pvz. lengviau parašyti 
pagrindinę dalį, tačiau sunkiausia parašyti įžangą, nes ji turi pagrįsti apie ką bus tekstas, tai turi būti 
pateikta įdomiai, nuosekliai  ir labai trumpai.

Tekste paryškintus žodžius reikia pakeisti tinkamais 
paveikslėliais.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Turinio paštininkas
Skaito tekstą su iš dalies pateikta 
informacija, suvokia teksto turinį 
kontekste

1 variantas

1 paveikslėlis

Mokytojas parengia tekstą su praleistais žodžiais, žodžių 
junginiais ir/arba sakinių dalimis.

Pradžioje praleidžiami žodžiai, kurie buvo perskaityti anksčiau tekste, pvz. 
pirmame sakinyje minimas žodis „namas“, antrame sakinyje tai bus praleistas 
žodis.
Vėliau galima sunkinti užduotį: negalima perskaityti ankstesniuose sakiniuose 
praleistų žodžių, žodžių junginių ir/arba sakinių dalių. Paprastesnėse versijose 
žodis, žodžių junginys ir/arba sakinio dalis įterpiami į nurodytą sakinio vietą, 
tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad pasirinkimo galimybė yra tik viena, ji yra 
akivaizdi ir neinterpretuojama.

Mokinys skaito tekstą ir išrašo pagrindines frazes. Pagrindinių frazių rinkinys pateikiamas kitam mokiniui perskaityti. 
Tada jis/ji pasakoja apie teksto turinį, vadovaudamasis perskaitytomis pagrindinėmis frazėmis.

Žodžiai, kurie pateikti pagrindine forma, turi būti įrašomi į tekstą.

Teksto žodžiuose paryškinti žodžių junginiai ir/arba sakinio dalys, juos reikia pakeisti tinkamais paveikslėliais. Šiame 
variante galima galvoti apie kontekstinį  arba labai tikslų objekto paveikslėlį. Paveikslėlių ieškoma internete,  žurnaluose, 
juos piešia patys mokiniai ir kt.

Pateikiami teksto sakiniai, kuriuose žodžiai yra pakeisti paveikslėliais. Mokinys pakeičia paveikslėlius atitinkamais 
žodžiais, skaitydamas juos garsiai arba tyliai sau (žr. 1 pav.).

Mano užrašai

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Turinio paštininkas
Skaito tekstą su iš dalies pateikta 
informacija, suvokia teksto turinį 
kontekste

Mano užrašai

2 variantas

2
Kiekvienas grupės mokinys 
skaito tik savo teksto dalį ir 
nežino apie ką skaito kitas 
jo grupės narys. 

3
 Kiekvienam grupės moki-

niui  priskiriamas skaičius 
- 1, 2, 3 ir kt.

Mokiniai skirstomi į į 
grupes po 4 ar 5.

Tekstas yra padalinamas į tiek 
dalių, kiek yra grupėje dalyvių.
Rekomenduojama į vieną grupę 
įtraukti panašaus skaitymo
raštingumo lygio mokinius.

tęsinys

tęsinys

2
Po tam tikro laiko visi pri-
sijungia prie savo pradinės 
grupės.

3
Grupė turi atsakyti į teksto  
klausimus ir atlikti užduo-
tis. 

Dalyviai, kuriems paskir-
tas skaičius 1, susiburia į 
vieną grupę, į kitą grupę - 
su skaičiumi  2 ir t.t. Grupė 
kartu susipažįsta su 
tekstu.

Tokiu atveju mokinys iš kitos 
grupės gali padėti, jei kuris nors 
mokinys negali suprasti perskai-
tytos informacijos.

Šiuo metu visi yra atsakingi už 
grupei paskirtos teksto dalies 
tikslumą.

Jei reikia, grupėms leidžiama dar kartą susiburti, kad būtų 
galima patikslinti tam tikrą turinio informaciją.

1

1

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Turinio paštininkas
Skaito tekstą su iš dalies pateikta 
informacija, suvokia teksto turinį 
kontekste

3 variantas

2
Mokiniai  perskaito infor-
maciją.

3
Mokytojas ištrina pasku-
tinį žodį kiekvienoje eilu-
tėje. 

Mano užrašai

2 paveikslėlis

Mokytojas ant lentos 
užrašo informaciją, kuri 
pateikiama eiliuotai (žr. 2 
pav.).
Iš pradžių rekomenduojama 
naudoti, pvz. dvieilį arba vieną 
eilutę.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts,

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Turinio paštininkas
Skaito tekstą su iš dalies pateikta 
informacija,  suvokia teksto turinį 
kontekste

tęsinys

tęsinys

2
Jie skaito nesusijusių 
žodžių eilutę, po vieną žodį 
nutrina, vardina visus
žodžius, taip pat ir nutrin-
tus.

3
       Tą pačią užduotį galima 
atlikti ir su raidėmis.

3 paveikslėlis

Mokiniai skaito eilutę, 
 pasakydami ištrintą žodį 
(žr. 3 pav.).

Kiekvieną kartą nutrinant vis 
daugiau žodžių, sunkėja užduotis 
- iš eilės perskaityti visą eilutę.

Mano užrašai

Tą pačią užduotį galima atlikti su paveikslėliais.

1

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Turinio paštininkas
Skaito tekstą su iš dalies pateikta 
informacija,  suvokia teksto turinį 
kontekste

4 variantas

2
Mokiniai tyliai vaikšto po 
klasę ir užsirašo sakinius į 
savo sąsiuvinius. Mokyto-
jas fiksuoja laiką.

3
Kai baigiasi laikas, mokinys 
savo nuožiūra grupuoja 
sakinius. 

Prieš pamoką mokytojas 
išdėlioja klasėje įvairias 
užduotis.

Mano užrašai

Svarbu, kad sąsiuvinis būtų ant 
stalo. Sakinį reikia prisiminti 
prieš jį užrašant.

Mokinys palygina atsakymus su 
originalu.
Analizuoja kitaip sudėtos sakinių 
sekos galimybę. Tai įmanoma, jei 
įvykių seka tekste yra dvipras-
miška, taip pat atskiruose saki-
niuose nėra signalinių žodžių, 
kurie nurodytų atitinkamą vietą 
visame tekste.

Kortelės su skirtingų objektų deriniais yra padedamos klasėje. Mokinys turi prisiminti pvz. formą, spalvą, 
tvarką ir kt. Taip jie atkuriami ir lavinama atmintis.

Kortelės su žodžiais  yra padedamos  klasėje. Mokinys žodžius  prisimena ir užrašo, tada suformuluoja 
sakinius.

Kortelės su sakinių dalimis padedamos klasėje. Mokinys turi jas prisiminti ir įdėti į tinkamą sakinio vietą 
(darbalapyje).

Signaliniai žodžiai paryškinami sakiniuose, kuriuose jie turi būti išdėstyti teisinga tvarka.

Žodžiai, kurie paryškinti tekste, pakeičiami atitinkamais paveikslėliais.

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Skaitiniai
Skaito anksčiau paruoštą ir neparuoštą 
tekstą, perduodant informaciją
 kitiems  mokiniams

1 variantas

tęsinys

Kiti mokiniai yra „televizi-
jos žiūrovai“ arba „radijo 
klausytojai“. Vienas iš mo-
kinių yra „programos per-
jungėjas“.

Kai „programos“ perjungė-
jas nurodo atitinkamą „pro-
gramą“, mokinys pradeda 
skaityti. Mokinys sustoja, kai 
„perjungiama“ kita progra-
ma.

Vienoje „televizijoje“ ar  
„radijuje“ yra 4–5 „pro-
gramos“.

Mano užrašai

Kiekvieną programą atstovauja 
vienas mokinys, kuris iš anksto 
paruošė tekstą skaitymui. Tai 
gali būti anksčiau parengtas arba 
pamokos metu internete suras-
tas  tekstas. Mokinys pats ar
kartu su kitais mokiniais sugal-
voja pavadinimą arba jį pasiūlo 
mokytojas. Taip pat sugalvoja-
mas  programos pavadinimas.
Kiekvienoje programoje yra 
vienas „skubių naujienų teikė-
jas“. Jo užduotis yra pateikti 
naują tekstą, kurio laidos vedėjas 
dar nebuvo skaitęs. Tekstas nėra 
susietas su atitinkamos progra-
mos turiniu.

Klausytojai fiksuoja informaciją. 
Atliekant šią užduotį svarbu, kad
mokiniai nesirašytų visko, tačiau 
pasižymėtų raktinius žodžius, 
kurie padėtų prisiminti girdėtą 
informaciją. 

Mokiniai gali sukurti garso įrašą, kartu sukurti „radijo programą“. Garso įrašas padeda mokiniui išgirsti ir įvertin-
ti skaitymo tempą, suprantamumą, suvokiamumą, kokybę ir pan. 

        Po mokytojo nustatyto laiko „žiūrė-
ti televizorių“ ir „klausytis radijo“ ana-
lizuojama gauta informacija.

Rekomenduojama susitarti dėl informacijos 
analizės punktų, pvz. dėl turinio aktualumo 
pagal temą, turinio vystymo pagal planą, infor-
macijos įvairovės, suprantamumo, ar siūlomas 
turinys ir pateikimo būdas buvo įdomus. 
Mokytojas skatina pateikti pagrįstas rekomen-
dacijas.

1

1

2

3

88



Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Skaitiniai
Skaito anksčiau paruoštą ir neparuoštą 
tekstą, perduodant informaciją
 kitiems  mokiniams

2 variantas

Mokinys susipažįsta su 
pasiūlytomis emocijomis.

     Mokinys pasirenka su 
teigiama ar neigiama emo-
cija jis skaitys tekstą. 

Mokiniams siūlomi 3 - 5 
trumpi tekstai. Jie juos 
skaito be pagalbos.

Tekstų trukmė ir tema priklauso 
nuo bendro mokinių raštingumo 
lygio, dabartinių įvykių ir patir-
ties. Rekomenduojama siūlyti 
emociškai neutralius tekstus. 

Perskaičius tekstus, išanalizuojame
kas pavyko ar neleido įvykdyti 
užduoties iki galo, kas buvo netiks-
lu skaitant.
Analizuojama, kaip teksto turinys ir 
specialūs vartojami žodžiai lemia 
skaitymo tipą ir jo emocinį foną.

Teigiamos emocijos: linksmas, 
labai laimingas, ramus, džiaugs-
mingas, turiningas, svajingas, 
energingas, entuziastingas, 
mylintis, optimistiškas, sutrikęs, 
susirūpinęs.
Neigiamos emocijos: piktas, 
susierzinęs, apatiškas, blogas, 
slegiantis, pavydus, apgautas, 
niūrus, kaltas, pavargęs, neigian-
tis, atmetantis, agresyvus, nesu-
prastas.    

Mano užrašai

Reiktų atsižvelgti į mokinių skaitymo raštingumo lygį.  Esant žemesniam lygiui, galima priskirti paprastesnes 
emocijas, pavyzdžiui, linksmas, liūdnas, besišypsantis, piktas ir kt.

Tekstas gali būti pateiktas taip, tarsi jį skaito  gyvūnas, personažas, esant tam tikroms oro sąlygoms ir pan.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Skaitiniai
Skaito anksčiau paruoštą ir neparuoštą 
tekstą, perduodant informaciją
 kitiems  mokiniams

3 variantas

Mokinys garsiai skaito slan-
kiklyje rodomą tekstą (ju-
dantį, horizontalų tekstą, 
panašiai kaip rodomi subti-
trai).

Mokinys tyliai perskaito 
tekstą, kuris rodomas ant 
slankiklio (judantis, hori-
zontalus tekstas, panašiai 
kaip rodomi subtitrai).

Teksto apimtis, rūšis,  turinys ir  
skaitymo greitis priklauso nuo 
bendro mokinio skaitymo raštin-
gumo lygio.
Jei perskaitęs tekstą mokinys turi 
atsakyti į klausimus ir atlikti 
užduotis, jis klausimus ir užduo-
tis turi žinoti iš anksto.

Mano užrašai

1 paveikslėlis

Skaitydamas skaidrės 
tekstą, mokinys užrašo rei-
kiamą žodį trūkstamose 
teksto puslapio vietose (žr. 
1 pav.). 
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Įsivaizduok!
Perskaitytas tekstas detaliai 
vizualizuojamas

1 variantas 3
Kiekvienas mokinys skaito 
savo dalį, vizualizuoja (įsi-
vaizduoja) vieną paveikslėlį.
Vaizduojamasis paveikslėlis yra 
viename puslapyje.

Mokytojas parengia tekstą, 
kurį sudaro dvi dalys, pvz. 
išsamus veikėjo aprašymas ir 
iliustracija (žr. 1 pav.).
Svarbi informacija yra paryškina-
ma tekste.

1 paveikslėlis

Mokiniai dirba poromis.

Mokiniai nežino, ką skaito kitas 
mokinys.

tęsinys

Savo nupieštą paveikslėlį palygina su originalia iliustracija. 4
Po palyginimo, klaidų ieškoma kartu (dirbama kartu, skaitomi abu tekstai).

Mano užrašai

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Įsivaizduok!
Perskaitytas tekstas detaliai 
vizualizuojamas

2 variantas

Mano užrašai

Iliustruotas knygos viršelis analizuojamas knygos turinio kontekste.

Iliustruotas knygos viršelis analizuojamas anotacijos ir/arba reklamos aspektu (žr. 3 pav.).

Pateikiami skirtingi paveikslėliai palyginimui. Mokiniai pasi-
renka tinkamą paveikslėlį (žr. 2 pav.).

Iliustracija ir/arba knygos viršelis yra išanalizuojami, įsivaizduojant, apie ką bus tekstas. Po to prognozės palygi-
namos skaitant ar klausant teksto. Svarbu atkreipti dėmesį į detales.

3 paveikslėlis

4 paveikslėlis

2 paveikslėlis

Mokinys sukuria perskaitytos grožinės literatūros kūrinio „vizualizacijos 
dėžutę“.

Mokiniai  turi pasirinkti vieną knygą, kuri labiausiai patiko. Tada pasiūloma,  panaudojat batų dėžę, 
aprašyti knygą. Ant dėžės dangtelio užrašomas knygos pavadiniams, autorius. Šonuose parenkama 
įdomių faktų iš autoriaus biografijos. Dėžės viduje mokiniai pasirinkę priemones kuria knygos herojus, jų 
gyvenimo epizodus. Šiam sukurtam siužetui parenka tinkamiausias citatas iš knygos, kurias užrašo pasi-
rinktu būdu dėžės viduje. 

Kūrinyje naudojama iliustracija analizuojama skaitomo teksto 
kontekste. 

Kūrinyje  naudojama iliustracija analizuojama girdimo teksto 
kontekste.  

1
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Ką aš jaučiu?
Analizuoja vaizdinę ir tekstinę informaciją 
pojūčių kontekste

1 variantas

1 paveikslėlis

Mokinys skaito tekstą. Analizuoja jį pasitelkdamas savo pojūčius: klausą (ką 
girdi?), regą (ką mato?), uoslę (ką užuodžia?), lytėjimą  (ką randa/junta?), 
skonį (koks skonis?)

Mano užrašai

Labai svarbu, kad pojūčiai,  kurie gali būti analizuojami šiame kontekste,  būtų tekste.
Rekomenduojama parengti popieriaus lapą su žmogaus paveikslėliu, kuriame paryškintos žmogaus 
ausys, akys ir pan. Mokinys iš teksto parenka tinkamus žodžius ar žodžių junginius.  Mokytojas taip pat 
gali iš anksto paruošti žodžius ar  žodžių junginius. Pvz. žodžiai,   kurie nurodo jutimą,  yra nuspalvina-
mi.

2 variantas

Mokinys nagrinėja paveikslėlį. Analizuoja jį pasitelkdamas visus savo 
pojūčius (žr. 1 pav.).

Labai svarbu, kad pojūčiai, kurie gali būti analizuojami šiame kontekste,  būtų tekste.
Paveikslėlis sukelia mokinio asociacijas, vėliau tai  bus įvardinta žodžiu, kuris susidarys kaip vaizdinė 
informacija galvoje. Pirmiausia paveikslėlis yra suprantamas pojūčias, pavyzdžiui, citrina - rūgštu, 
ledas - šalta, saulė - karšta, šilta ir kt.
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Teksto žinutė
Suvokia ir apibendrina tekste išsakytą 
mintį

1 variantas

Tada mokinys perskaito tik 
tas  dalis (pvz. įžanga, pra-
džia, užuomazga, pakili-
mas, kulminacija, atomaz-
ga), kurioms jis turi 
parašyti pagrindimą.

Mokinys perskaito tekstą.

Teksto kiekis priklauso nuo  moki-
nio skaitymo raštingumo  lygio.

Pradžioje pageidautina išskirti 
atitinkamus žodžius ir kartu 
išsiaiškinti, kurios teksto vietos 
yra įvadas, užuomazga ir kt. 
Vėliau leidžiama to nedaryti, taip 
skatinant interpretuoti tekstą, 
tačiau tokiu atveju mokiniai turi 
palyginti savo interpretacijas.
Pagrindimas rašomas naudojant 
tekstą arba apibendrinant idėją. 
Svarbiausia yra tikslumas.

Mano užrašai

Remiantis gauta informa-
cija mokinys apibendrina 
tekste pateiktą žinutę.

Svarbu aptarti, kuo remiantis  
mokinys susistemino apibendri-
nimą, kad nebūtų prieštaravimų 
su anksčiau pateiktais teiginiais.

1

2

3
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Kalbos turtingumas 
Skaito, supranta ir vartoja 
skirtingus žodžius

1 variantas

1 paveikslėlis

Prieš skaitydamas tekstą mokinys susipažįsta su paaiškintais žodžiais ir 
žodžių junginiais (žr. 1 pav.).

Mokytojas išskiria žodžius, kuriuos reikia paaiškinti, pritaikant tekstą pagal bendrą mokinių skaitymo 
raštingumo lygį.

2 variantas

Pagal kiekvieno mokinio 
bendrą raštingumo lygį yra 
nurodyta, kurie žodžių 
paaiškinimai nėra būtini 
teksto turiniui suvokti. Pati-
krinama ar „nesuprantamo 
žodžio“ paaiškinimas daro 
tekstą  suprantamą.

Mokinys skaito tekstą, 
pabraukia visus nesupranta-
mus žodžius. 

Mokinys sukuria savo aiš-
kinamąjį žodyną.

Rekomenduojama kurti teminius 
žodynus, pvz. tam tikros grožinės 
literatūros aiškinamąjį žodyną, 
netipinių ir jaudinančių žodžių 
žodyną, linksmų žodžių žodyną, 
skirtingų sąvokų ir terminų 
žodyną ir kt.
Svarbu, kad mokinys žodžių 
paaiškinimus parašytų savo 
žodžiais ir efektyviai panaudotų 
sukurtą žodyną.

Mano užrašai

1

1

2

3
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts,

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo
drukātos burtus iespējams aizstāt

ar

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Kalbos turtingumas 
Skaito, supranta ir vartoja 
skirtingus žodžius

3 variantas

Mokiniai iš teksto išrašo 
tekstą „praturtinančius“ 
žodžius. 

Mokytojas parengia tekstą 
su „turtinga kalba“.

Mokytojas pateikia tekstą, 
kuriame nėra „turtingos 
kalbos“. Vartojama „pa-
prasta kalba“, sakiniai ir 
kt.

Rekomenduojama naudoti ne tik 
grožinės literatūros tekstus.

4 variantas

tęsinys

Mokinys kitiems skaito 
sukurtą tekstą.

Mokinys pakeičia tekstą 
naudodamas iš pirmo 
teksto išrašytus „praturti-
nančius” žodžius.

   Apibendrina ar/kaip var-
tojami žodžiai keičia 
tekstą.  

Pagal užduotį mokiniai knygose ieško 
pavyzdžių.Mokytojas pateikia vaikams daug 

knygų. Geriausia šią užduotį atlikti 
pvz. bibliotekoje, skaitykloje. Pvz. mokinys turi rasti kokį nors sakinį, žodžių 

konstrukcijas, vardus, svetimžodžius, retai 
vartojamus būdvardžius, veiksmažodžius ir pan.

Mano užrašai

1

1

1

2

2

2

3

3
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Kalbos turtingumas 
Skaito, supranta ir vartoja 
skirtingus žodžius

5 variantas

Mokiniai skaičiuoja kelių knygų 
viršeliai suteikia reikiamą informaci-
ją. 

Mokiniai dirba su knygų viršeliais.

Pvz. mokiniai ieško keliuose knygų pavadini-
muose  yra paminėti gyvūnų vardai, vietovar-
džiai, veiksmažodžiai ir kt.

Mano užrašai

1 2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Kaligrafijos  pasaulyje
Mokiniai praktikuoja įvairių rašymo 
stilių tekstų skaitymą

1 variantas

Mokiniams pateikiami puslapiai, 
kuriuose iššifruojamos gotikos 
stiliaus raidės, t. y. „senas spausdini-
mas“ ir tekstas gotikos raidėmis.

1 paveikslėlis

Mokiniai bando iššifruoti/perskai-
tyti pateiktą tekstą naudodami goti-
kos stiliaus  raidžių pavyzdį.

Mano užrašai

Namų bibliotekoje raskite knygą, parašytą „senuoju šriftu“. Galima sukurti knygų parodą mokykloje, apžiūrė-
ti knygos titulinį puslapį, perskaityti nedidelį fragmentą ir papasakoti fragmento turinį kitiems.

Naudojami skirtingi rašysenos tekstai.

Naudodamiesi gotikos kaligrafijos stiliumi, pabandykite parašyti savo vardą, pavardę, stilizuodami didžiąją 
žodžio raidę.

2 variantas

Mokantis apie skirtingus rašytojus, gali būti naudojami rašytojų rankraščių 
tekstai.

Naudokite klasės draugo ranka parašytą tekstą, pvz. esė ar bet kurį parašytą darbą, kuriame ištaisytos 
klaidos arba parašytas atsiliepimas apie perskaitytą tekstą.

1

1

2
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Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis – 
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Kaligrafijos pasaulyje
Mokiniai praktikuoja įvairių rašymo 
stilių tekstų skaitymą

Mano užrašai

3 variantas

Apvalaus stalo metodas

1. Mokiniai suskirstomi į grupes.

2. Rašinys konkrečia tema iš anksto parašytas namuose.

3. Perskaitęs klasės draugo rašinį, kiekvienas vaikas parašo rekomen-
dacijas. Jis/ji pateikia teksto  įvertinimą kitam grupės nariui.

4. Kiekvienas grupės narys skaito kitų grupės narių rašinius ir pateikia  
pastabas ar anotacijas raštu.

5. Taigi,  kiekvienas grupės narys gauna savo rašinį su kitų grupės 
narių pasiūlymais, klausimais ir komentarais.

6. Metodas padeda kurti rašinius, taip pat mokiniai skaito skirtinga
rašysena parašytus tekstus.

1
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Mokiniai dirba poromis. Vienas iš mokinių rašo rašinio temą, kitas sukuria minčių žemėlapį apie tai, ką būtų 
galima parašyti šiame rašinyje.

Mokiniai dirba dviese arba grupėje. Vienas iš mokinių parašo vieną  rašinio dalį, kitas grupės narys parašo 
tęsinį, tada darbas atiduodamas kitiems. Taigi,  kiekvienas grupės narys, perskaitęs ankstesnio mokinio 
darbą, sukuria loginį pasakojimą.



Attēls un pirmā skaņa
Mācās saistīt burtu ar attiecīgo 
fonētisko skanējumu

1. variants

Skolotājs sagatavo 
dažādas attēlu 
kartītes (sk. 1. attēlu)

Vēlams, lai attēli uz kartītēm ir vai 
nu tematiski vienoti (atbilstoši 
tam, par kādu tematu runā 
attiecīgajā laika periodā), vai arī 
tādi, kuru nosaukumi ir bērna 
vārdu krājumā un viņš var šos 

1 3

2

Bērns izvēlas attēlu, nosauc, 
kas uz tā parādīts, 

akcentējot pirmo skaņu

Attēlu uzliek uz lielā drukātā 
burta, kas 

apzīmē pirmo skaņu attēlā 
atspoguļotajam

(piemēram, suns – s; kaķis –
k, saule – s) (sk. 2.attēlu)

Būtiski, ka vienlaikus notiek darbs 
ar dažiem  (līdz 3) lielajiem drukāta-

jiem burtiem. Iespējams izvēlēties 
burtus pēc noteiktas valodas 

apguves metodoloģijas. Vēlāk lielo 
drukātos burtus iespējams aizstāt 

ar 

1. attēls 2. attēls

Manas piezīmes

Tiek meklētas dažādu vārdu kopīgās pazīmes pēc rakstības un nozīmes

Tiek meklētas teikumu kopīgās pazīmes pēc uzbūves, satura, vēstījuma u.tml.

Kas aš esu?
Analizuoja atskirus vienetus 
tekste užduodant klausimus

1 variantas

Klausia tas, kuris turi 
„karūną“.

Kitas mokinys atsako į 
klausimus.

Mokinys užsideda  ant 
galvos „karūną“, prie jos  
prisegama kortelė su perso-
nažo paveikslėliu, situacijos 
įvardijimu, knygos pavadi-
nimu ir kt.

 Atskiros kortelės  gali būti iš vieno 
teksto arba iš anksčiau skaitytų 
tekstų, pvz. grožinės literatūros 
knygų.

Mokinys, atsakantis į klausimus, 
turi gerai žinoti pasirinktą kūrinį. 
Gali būti, kad mokinys tai žino iš 
anksto ir gali gerai tam pasiruošti. 
Rekomenduojama aptarti, kokius 
klausimus galima užduoti, pasi-
rengti klausimų korteles.

Rekomenduojama susitarti, kuris 
konkretus tekstas bus aptariamas.

Mano užrašai
Lygiai taip pat mokiniai sprendžia galvosūkius.

1

2

3
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