
Interaktīvās mācību spēles un metodiskie ieteikumi 

 

 www.cirkulis.lv – pie sadaļas (labajā pusē) „vecākiem un pedagogiem” atrodami dažādi metodiski 

ieteikumi bērna izglītošanai, pie sadaļas „tēmas” atrodamas izglītojošās spēles un norādes uz tām 

– burtu, skaita un skaitīšanas, figūru apguve. 

 http://lv.barniworld.com/ - sākumā vienkārša reģistrācija, aizraujoši stāsti par lācēnu Bārniju, 

izglītojošas spēles bērniem un padomi vecākiem. 

 http://www.dzimba.lv/index1.php?ic1=berniem – pie spēlēm par drošību un dažādu situāciju 

analīze, ir ieteikumi vecākiem. 

 http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm - burtu un ciparu apgūšana sagatavošanas un 1. klašu 

skolēniem, pie sadaļas „spēles un nieki” – atmiņas s., mozaīka, iespējams spēlēt klavieres, skaitļu 

un attēlu mīklas. 

 http://www.kidi.lv/ - bērniem 1 – 7 gadiem: labirinti, burtu apguve, vārdu veidošana un mīklas, krāsu 

mācīšanās un pasaka ar uzdevumiem, cipari un skaitīšana. Viss ar audio instruktāžu! 

 http://maciunmacies.valoda.lv/ - pie sadaļas „ spēles” bērnam jāatrod burti, jāveido vārdi, pieejamas 

bērnu ierunātas pasakas un uzdevumi tām, 10 piedzīvojumu spēle – dzimšanas diena, skola, 

laukos, uz ielas utt., kā arī attīsta orientēšanos telpā – uz, zem, pie utt., matemātika – saskaitīšana 

un atņemšana. 

 http://method.gauja.org/wp-

content/gallery/2013/logoped_macisim_kopa_palig_1_4/multimedia/Pamats.swf - ļoti labs 

materiāls 1. – 4. klase gan matemātika, gan valodā, dažādi interesanti un ar audio instrukciju, 

uzdevumi! 

 http://method.gauja.org/metodika/metodika-logopedija/logopedijas-metodika-visiem-interesentiem/ 

- dažādi materiāli (video, ieraksti no radio, darba lapas – valodā, matemātikā) gan vecākiem,  gan 

bērniem  - apvienojusi profesionāla logopēde. 

 http://method.gauja.org/metodika/metodika-logopedija/logopedijas-metodika-visiem-

interesentiem/lauku-seta/ - par un ap „ Lauku sēta” , mācās burtus un vārdus veidot. 

 http://cd05-method.gauja.org/wp-

content/gallery/2013/logoped_latviesu_valoda_sakumskolai/sakumskolai/galvena.swf - šeit 

atrodami ļoti daudz uzdevumi latviešu valodā, tieši 1. - 4. klase. 

 www.pasakas.net – var klausīties audio pasakas vai lasīt paši, pie sadaļas „spēles” – alfabēta 

apguve, atmiņas un pasaku, mīklu spēle, puzzle un ilustrācijas spēles, ka ar var zīmēt un krāsot, 

skatīties latviešu multfilmas un minēt mīklas – video/ audio formātā.  

 https://talakizglitiba.visc.gov.lv/spec/course/category.php?id=4 – matemātika un valoda, 1. - 4. 

klase, interesanti un ar audio instruktāžu. 
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