LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS IZSTRĀDĀTĀS SPĒLES
PIRMSSKOLAS UN SĀKUMSKOLAS BĒRNIEM
LATVIEŠU VALODAS APGUVEI

1.

Lietotne Kur esam? Latvijā!
Spēle rada interesi un ļauj iepazīt Latvijas kultūru un dabas
daudzveidību, kā arī palīdz bērniem paplašināt vārdu krājumu.
Spēlētājs dodas iepazīt Latviju un nonāk pļavā, mežā, pasakā,
pilsētā un pie jūras, veicot trīs uzdevumus. Iegūstot noteiktu
punktu skaitu, tiek atklāts katras tēmas talismans. Atklājot
visus 6 talismanus, spēlētājs saņem galveno balvu – Latvijas
draudzības aproci. Spēle piemērota gan datorvidei, gan lejuplādējama kā lietotne.

2.

Latviešu valodas bilžu vārdnīca
Bilžu vārdnīcas vārdu krājums ir sadalīts tematiski un
papildināts ar interesantiem uzdevumiem. Sākumā
vārdnīcas lietotājs apgūst vārdu krājumu, tad izvēlas
tematam atbilstošus uzdevumus un nostiprina
zināšanas.
Bilžu vārdnīca piemērota gan datorvidei,
gan lejuplādējama kā lietotne.

3.

Spēle Atrodi burtus!
Spēlētāja uzdevums ir saklausīt un burtu
šūnās sameklēt norādītos burtus. Spēlētājs
ekrānā redz arī savu rezultātu.
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4.

Spēle Atrodi vārdus!
Spēlētāja uzdevums ir sameklēt norādītos
vārdus. Spēlē iekļautie vārdi apkopoti
10 tematiskajās grupās: Es esmu skolēns,
Uz ielas, Mājās, Apģērbsimies, Gatavojam
ēst, Svētki, Laukos, Dabas dāvanas,
Zoodārzā, Sports.

5.

Spēle Klausies un runā!
Spēlē uzdevumi sakārtoti sešās tematiskajās
grupās: Svētki, Lauki, Brīvdiena, Māja,
Pilsēta, Skola. Spēle paredzēta vārdu
krājuma bagātināšanai. Katram tematam
ir 4 apakštemati, katrā apakštematā –
2 uzdevumi (kopā 48 uzdevumi).

6.

Spēle Valodiņa
Spēlē iekļauti 10 valodas piedzīvojumi:
Dzimšanas diena, Pagalmā,
Bērnudārzā, Uz ielas, Rotaļlietu veikalā, Laukos, Pastaiga
mežā, Lieldienas, Ekskursija uz zoo, Ceļojums. Pildot
uzdevumus, bērni bagātina vārdu krājumu, pilnveido
klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas prasmi. Katrā
piedzīvojumā spēlētājs saņem arī diplomu.

7.

Spēle Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš!
Spēlētāji papildina latviešu valodas vārdu krājumu,
apgūst gramatiskās formas,
mācās veidot teikumus atbilstoši
attēlos redzamajām situācijām.
Spēlē ir trīs grūtības pakāpes,
ko nosaka veidojamā teikuma
garums.
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8.

Spēle Stāsti te un stāsti tur!
Spēlētāji pilnveido stāstīšanas prasmi. Materiāls
sastāv no spēles kartītēm, kurās ir norādītas
darbojošās personas un lietas, norises vieta un
laiks, kā arī stāsta veidošanas
papildnosacījumi.

9.

Spēļu komplekts latviešu
valodas apguvei
Tiešsaistei un drukai piemērotas galda spēles
latviešu valodas apguvei. Materiālu komplektā
ietverti arī metodiskie norādījumi.
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