
BURTU LOTO
Spēles mērķis: pilnveidot vārdu krājumu, atpazīt 
un nosaukt atsevišķus vārdus (lietvārdus), kā arī 
saklausīt vārda pirmo skaņu un sasaistīt to ar burtu.

Spēlētāju skaits: spēlē 2–4 spēlētāji.

Spēlei nepieciešams: 10 spēles laukumi, 90 burtu 
kartītes, spēles vadītājs.

✰ Pirmais grūtību līmenis
Katrs spēlētājs izvēlas sev spēles laukumu (vienu vai vairākus – 
pēc vienošanās) ar attēliem un tajos attēloto reāliju (vārdu) 
sākumburtiem. 

Burtu kartītes spēles vadītājs novieto kaudzītē. Spēles vadītājs no 
kaudzītes ņem pa vienai burta kartītei un sauc burtam atbilstošo 
skaņu.

Spēlētāji skatās savā spēles laukumā. Spēlētājs, kuram spēles 
laukumā ir attēls ar reāliju, kas sākas ar nosaukto burtu, nosauc šo 
reāliju (vārdu) un no spēles vadītāja saņem burta kartīti. Ja diviem 
vai vairākiem spēlētājiem ir attēls ar reāliju, kas sākas ar nosaukto 
burtu, kartīti saņem tas spēlētājs, kurš reāliju (vārdu) nosauc 
pirmais. 

Ar iegūto kartīti spēlētājs aizklāj konkrēto attēlu spēles laukumā. 

Ja neviens no spēlētājiem nenosauc reāliju (vārdu), spēles vadītājs 
burta kartīti liek kaudzītes apakšā un burtu atkārtoti sauc vēlāk.

Uzvar tas spēlētājs, kurš pirmais aizklāj visu savu spēles laukumu ar 
burtu kartītēm.

✰✰ Otrais grūtību līmenis
Katrs spēlētājs izvēlas sev spēles laukumu (vienu 
vai vairākus – pēc vienošanās) ar burtiem (bez 
attēliem). 

Burtu kartītes spēles vadītājs novieto kaudzītē. 
Spēles vadītājs no kaudzītes ņem pa vienai burta 
kartītei un sauc burtam atbilstošo skaņu.

Spēlētājs, kuram spēles laukumā ir atbilstošais 
burts, nosauc pēc izvēles vārdu, kurš sākas ar šo 
burtu. Tas spēlētājs, kurš pirmais nosauc vārdu, 
saņem burta kartīti. Ja divi vai vairāki spēlētāji 
vienlaicīgi nosauc vārdu, spēles vadītājs šiem spēlētājiem lūdz saukt vēl citus vārdus, kas sākas 
ar šo pašu burtu, – burta kartīti saņem tas spēlētājs, kurš var nosaukt vairāk vārdu.

Ar iegūto kartīti spēlētājs aizklāj konkrēto burtu spēles laukumā. 

Ja neviens no spēlētājiem nenosauc vārdu, spēles vadītājs burta kartīti liek kaudzītes apakšā 
un burtu atkārtoti sauc vēlāk.

Uzvar tas spēlētājs, kurš pirmais aizklāj visu savu spēles laukumu ar burtu kartītēm.

Kartītes spēles vadītājam


