Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs”
attālināta konsultatīva atbalsta nodrošināšana
Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra
speciālisti katru darba dienu no plkst. 8.30- 17.00.
nodrošina attālinātas konsultācijas citu izglītības
iestāžu izglītojamiem un vecākiem/likumiskiem
pārstāvjiem, sniedz metodisku un pedagoģisku
palīdzību pedagogiem kvalitatīvas speciālās
izglītības īstenošanai.
Atbalstu nodrošina:
1. Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika, e-pasts:
liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv, tālr.23274810;
2. Metodiķe Marika Cabija, e-pasts: marika_c@inbox.lv, tālr. 23274810;
3. Metodiķe, psihologs Agita Vimba, e-pasts: agita.vimba@gmail.com, tālr. 23274810;
4. Metodiķe Rūta Kozlova, e-pasts: kozlovaruuta@gmail.com, tālr. 23274810.
Jautājumus iespējams uzdot arī ārpus norādītā darba laika, rakstot uz e-pasta adresi
liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv. Metodiskā centra speciālisti ar Jums sazināsies un sniegs
atbildes.
“Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs” metodiķi un pedagogi ir izstrādājuši
metodiskos un atbalsta materiālus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
http://jpskvaldeka.lv/metodiskie-materiali/
Metodiskais
materiāls
“Atgādnes latviešu
valodā 3. klasei”





Darbības
vārda
locīšana
Darbības
vārda analīze
Īpašības
vārda
locīšana
Lietvārda
analīze

Metodiskajā materiālā tiek piedāvāti atgādņu paraugi latviešu valodas apguvei 3.
klasē.
http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2021/02/Atgadnes_latviesu_valoda_3kl.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Darbibas_varda-locisana.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/darbibas-varda_analize.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Ipasibas_varda-locisana.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Lietvarda_analize.pdf
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Lietvārda
locīšana

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/LIETVARDA_locisana.pdf



Locījumi

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Locijumi.pdf



Patstāvīgi un
palīgvārdi
Personu
vietniekvārdu
locīšana
Pirmatnīgi,
atvasināti
vārdi,
salikteņi
Radniecīgi
vārdi
Sinonīmi,
antonīmi
Teikuma
locekļi
Teikumi pēc
izteikuma
mērķa
Vārda sastāvs

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Patstavigi_vardi_paligvardi.pdf











Vienkāršs
nepaplašināts,
vienkāršs
paplašināts
teikums
Metodiskais
materiāls
“lasītprasmes
veicināšanai”

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Personu-vietniekvardilocisana.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Pirmatnigiatvasinati_vardi_salikteni.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Radniecigi_vardi.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Sinonimi-antonimi.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Teikuma_locekli.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2021/01/Teikumi_pec_izteikuma_merka.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Varda_sastavs.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/01/Vienk_nepaplasvienk_paplas_teikums.pdf

Metodisko materiālu veido latviešu tautas pasaka “Zvēri un abru taisītājs” , kas
papildināta ar attēliem. Pasakai pievienotas divas darba lapas, kas mudina skaidrot
pasakas vārdus un vārdu savienojumus, palīdz izprast tekstu. Metodisko darbu
papildina latviešu tautas mīklas par pasakā minētajiem tēliem. Darbam ir
pievienots pasakas lasījums. Pasaku lasa metodiskā darba autore R. Kozlova.
Darba lapas
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/12/zveri_Un_abru_tais_1.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/12/zveri_Un_abru_tais_2.pdf
Mīklas par pasaku
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/12/zveri_un_abru_tais.ppsx
Pasakas “Zvēri un abras taisītājs” lasījums
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/12/zveri_abru_tais.mp3
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Metodiskais
materiāls
“Gadalaiki”

Metodiskais materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas izglītojamajiem ar
mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem, kā klasificējošais kartiņu materiāls,
kas palīdz uztvert, novērot un izprast atšķirības, gadalaiku maiņā dabā, cilvēku
darbībā un gadalaiku atpazīšanā.
Materiāla tiešais mērķis ir paplašināt vārdu krājumu un palīdzēt klasificēt
apgūtos jēdzienus. Netieši -uzlabot spēju saprast un uzlabot spēju izteikties.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/05/Metodiskaismateri%C4%81ls_ievads.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/05/Gadalaiki.pdf

Metodiskais
materiāls
“Audio logopēda
terapijas
vingrinājumi”

Metodiskā materiāla izmantošanas mērķis un uzdevumi:
 Audio logopēda terapijas vingrinājumi, paredzēti integrētai
komunikācijas spēju veicināšanai, runas un valodas attīstībai.
 Fonētiskās un aluviālas uztveres attīstībai, precīzai artikulācijai, runas
ritma un tempa traucējumu mazināšanai, pareizas elpošanas tehnikai,
mācīšanās traucējumu mazināšanai.
 Redzes uztveres, motorikas, kognitīvo funkciju attīstībai, lasīšanas un
rakstīšanas prasmju korekcijai/ kompensācijai, izziņai dažādās jomās,
sadarbībai, novērošanas un atdarināšanas spēju pilnveidei, neverbālās
komunikācijas līdzekļu pielietošanai, u.c.
Metodisko materiālu sagatavoja Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības
centra sertificēta audio logopēde Anna Silantjeva
http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2020/06/Metodiskais_materils_audiolog.ving_..pdf

Metodiskais
materiāls “Putni,
mājdzīvnieki un
viņu radītās
skaņas”
Metodiskais
materiāls
“Iemācies, atpazīsti
izjūtas un
emocijas”

Metodiskais materiāls veidots pirmsskolas un sākumskolas izglītojamajiem
priekšstatu un vārdu krājuma paplašināšanai.

Metodiskais
materiāls
“Ķermeņa
muskulatūras un
koordinācijas
trenēšanai, veicot
līdzsvara un spēka
vingrojumus uz

Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi
 Veicot līdzsvara un spēka vingrojumus, trenēt bērna vestibulāro aparātu.
 Trenēt dinamisko stabilitāti un mobilitāti.
 Noturēt ieņemto ķermeņa pozu vai stāvokli uz kustīgās bumbas virsmas.
 Nostiprināt vēdera, muguras, sēžas, kāju, plecu un roku muskulatūru.
 Uzlabot elpošanas sistēmas funkcijas un iemācīties diafragmālo elpošanu.
 Pievērst uzmanību pareizai elpošanai vingrojumu laikā.
Metodisko materiālu sagatavoja skolas fizioterapeite Linda Rimgaile.

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/05/Met.d.putni_zv%C4%93ri.pdf
Nodarbības pirmsskolas(5-6.g.v.) un sākumskolas vecuma bērniem. Metodisko
materiālu sagatavoja izglītības psiholoģe Agita Vimba. Metodiskajā materiālā
tiek piedāvāts tematisks nodarbību plānojums ar praktiskiem uzdevumiem gan
pedagogu, gan izglītības psihologa darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/05/Met.mat_._Agita.pdf
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lielās fitnesa
bumbas”

Metodiskais
materiāls
“Pareizas stājas un
ķermeņa
muskulatūras
stiprināšanai, veicot
vingrojumu
kompleksu
ķermeņa korsetes
un kāju
muskulatūras
trenēšanai”
Metodiskais
materiāls
“Lasītprasmes
veicināšanai
Latviešu tautas
pasaka “Vecīša
cimdiņš” ”
Metodiskais
materiāls
“Atgādnes latviešu
valodā 2. klasei”









http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/05/Ievads1.pdf
Vingrojumu komplekss
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/05/Komplekss1.pdf
Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:
 Veicot spēka vingrojumus trenēt un nostiprināt ķermeņa korsetes, sēžas,
kāju, plecu un roku muskulatūru.
 Uzlabot elpošanas sistēmas funkcijas un iemācīties diafragmā elpošanu.
 Pievērst uzmanību pareizai elpošanai vingrojumu laikā.
Metodisko materiālu sagatavoja skolas fizioterapeite Linda Rimgaile.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/05/Ievads1.pdf
Vingrojumu komplekss
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/05/Komplekss1.pdf
Metodiskajā materiālā tiek piedāvāta latviešu tautas pasaka “Vecīša cimdiņš”, kas
papildināta ar attēliem un darba lapām, kurās var noteikt cimdu pārus un izkrāsot
cimdiņu. Pasaku var noklausīties.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/Vecisa_cimdins_Met_mat.pdf
Pasakas “Vecīša cimdiņš” lasījums
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/vecisa_cimd.mp3
Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:
 Palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības
standarta mērķus, uzdevumus un prasības latviešu valodā 2. klasē.
 Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamiem, apgūt 2. klases latviešu
valodas mācību vielu.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/06/Latviesu_val_atgadnes.pdf

Darbības
vārds
Īpašības
vārda dzimte
Īpašības
vārds
Lietvārds

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/Darbibas_vard.pdf

Lietvārda
dzimte
Lietvārda
iedalījums
Radniecīgi
vārdi

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/lietv_dz_skaitlis.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/ipasib_v_dz_skaitlis.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/ipasibas_vardi.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/lietv.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/lietv_iedalijums.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/radniec_v.pdf
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Skaitļa vārds

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/skaitla_v.pdf



http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/skaitla_v_dz_skaitlis.pdf



Skaitļa vārda
dzimte
Teikuma
virslocekļi
Teksta daļas



Teksta plāns

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/Teksta_plans.pdf



http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/vard_parn_jaun_rind.pdf



Vārdu
pārnešana
jaunā rindā
Vārda sastāvs



Vārdšķiras

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/vardskiras.pdf



http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/Teik_virslocekli.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/Teksta_dalas.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/04/varda_sast.pdf

Metodiskais
materiāls
“lasītprasmes
veicināšana”

Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:
 Pilnveidot lasīšanas kompetenci, spēju uztvert, izprast, analizēt un novērtēt
rakstītu tekstu literāras pieredzes paplašināšanai un zināšanu
pilnveidošanai.
 Materiālu var izmantot pedagogi un izglītojamie, pilnveidojot lasītprasmi
un iepazīstot latviešu tautas pasakas, kā arī mācoties atpazīt dzīvniekus un
putnus.
http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2020/01/Las%C4%ABtprasmes_veicin%C4%81%C5%A1ana.pdf
Pasakas “Putni uzvar zvērus” lasījums
http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2020/01/pasaka_Putni_uzvar_zv%C4%93rus.mp3
Pasakas “Zvēru karš” lasījums
http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2020/01/pasaka_Zv%C4%93ru_kar%C5%A1s.mp3

Metodiskais
materiāls
”Es lasu teikumus”

Metodiskā materiāla mērķi un uzdevumi:
 Lasītprasmes apguve pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem ar
mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem.
 Metodiskais materiāls ir palīgs lasītprasmes veicināšanai atvieglotā, jautrā
veidā, ļauj bērniem atcerēties vārdu kop veselumā un izprast teikuma
veidošanas struktūru.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/1_met_matr_sakums.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/2_ES_REDZU.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/3_ES_REDZU_1.pdf
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http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/4_ES_M%C4%AALU.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/5_MEITENE_ZENS_ED.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2020/02/6_MAMMA_TeTIS_MAZGa.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2020/02/7_MASA_BRALIS_MAZGA.pdf
Metodiskais
materiāls
“Atgādnes latviešu
valodā 1. klasei’’

Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi: palīdzēt skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasības
latviešu valodā 1. klasē.
Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot latviešu valodas
mācību vielu 1. klasē.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2019/05/Atgadnu_komplekts-LV-ac1.pdf



Burti

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Burti.pdf



Divskaņi

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Divskani.pdf



Īpašvārdi

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Ipasvardi.pdf



Līdzskaņi

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Lidzskani.pdf



Patskaņi

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Patskani.pdf



http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Rakstitie_burti.pdf



Rakstītie
burti
Teikuma
veidi
Teikums



Teksta daļas

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Teksta_dalas.pdf



Valodas
skaņas
Zilbes

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Valodas-skanas.pdf





Metodiskais
materiāls
“Atgādnes
matemātikā 1.
klasei’’

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Teikuma_veidi.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Teikums-1kl.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Zilbes.pdf
Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:
 Palīdzēt izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības
standarta mērķus, uzdevumus un prasības matemātikā1. klasē.
 Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamiem, apgūstot matemātikas
mācību vielu 1. klasē.
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http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2019/04/Atgadnu_komplekts.pdf




















2 darbību
izteiksmes.
Iekavas
Darbības
teksta
uzdevumos
Darbību
locekļi
Draudzīgās
vienādības
Gads

http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2021/02/2_darbibu_izteiksmes_Iekavas.pdf

Garuma
vienības
Ģeometriskās
figūras
Lauztas
līnijas
garums
Līnijas

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Garuma_vienibas-1kl.pdf

Naudas
vienības
Nedēļas
dienas
Pāra, nepāra
skaitļi

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Naudas_vienibas.pdf

Priekšmetu
novietojums
Pulkstenis

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Prieksmetu-novietojums.pdf

Simta
kvadrāts
Skaitļu
sastāvs
Skaitļu
virkne līdz 20
Skaitļu stars
līdz 20
Vairāk,
mazāk, tikpat

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Simta_kvadrats.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Darbibas_teksta_uzdevumos1kl.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Darbibu_locekli.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Draudzigas_vienadibas.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Gads.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Geometriskas_figuras.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Lauztas_linijas_garums.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Linijas.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Nedelas_dienas.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Para_nepara_skaitli.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Pulkstenis.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Skaitlu_sastavs-1.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Skaitlu_virkne_lidz_20.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Skaitlu-stars-lidz-20.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Vairak-mazak-tikpat.pdf
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Vieni,
desmiti
Metodiskais
materiāls
“Atgādnes
dabaszinībās 1.
klasei’’
 Auga daļas

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Vieni_desmiti.pdf
Metodiskais materiāls paredzēts kā atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām
sekmīgai pamatizglītības standarta apgūšanai dabaszinības 1. klasē.
http://jpskvaldeka.lv/wpcontent/uploads/2020/03/Atgadnes_dabaszinibam_1klasei.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/auga_dalas.pdf



Dzīvā daba

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/dziva-nedziva_daba.pdf



Ezers, jūra

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/ezers_upe_jura.pdf



Gadalaiki

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/gadalaiki.pdf



http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/Kulturaugi_savvalas_augi.pdf



Kultūraugi,
savvaļas augi
Maņu orgāni



Pauguri

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/paugurs.pdf



Savvaļas
mājdzīvnieki
Skuju koki

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/Savvalas_majdzivnieki.pdf




Dzīvnieka
ķermenis
 Putna
ķermenis
 Zivs
ķermenis
Metodiskais
materiāls
“Āra nodarbības”

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/Manu_org%C4%81ni.pdf

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/02/skuju_koki.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/03/dzivnieka_kermenis.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/03/putna_kermenis.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/03/zivs_kermenis.pdf
Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:
 Dalīties pieredzē āra nodarbību organizēšanā, rosināt skolotājus veidot
mācību stundas tiešā saskarē ar vidi, demonstrējot zināšanu pie lietojamību
un saistību ar reālo dzīvi.
 Metodiskais materiāls paredzēts pamatskolas skolotājiem un visiem
interesentiem, kuri vēlas īstenot mācību procesu ārpus telpām.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2019/06/ara_nod_met_m2.pdf

Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:
Metodiskais
materiāls “Saklausi,
 Attīstīt bērnu klausīšanās prasmes, atpazīšanu un salīdzināšanu, izpratni par
atpazīsti, norādi!”
skaņām un trokšņiem apkārtējā vidē. Audiāli vizuālo spēju trenēšana.
 Saklausīt un atpazīt dzirdamo skaņu, un sasaistīt to ar atbilstošu attēlu.
Metodiskais materiāls ir veidots kā spēle, kurā ir piedāvāti dažādi 48 skaņu failivides un cilvēku radītās skaņas un trokšņi.
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Metodiskais materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem
un izglītojamajiem mācību procesa dažādošanai.

http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2019/04/Metodiskais_darbs_Skanas.pdf
48 skaņu faili pie metodiskā materiāla
http://jpskvaldeka.lv/metodiskie-materiali/
Metodiskais
materiāls
“Artikulācijas
aparāta
nostiprināšanai”

Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:
 Attīstīt un nostiprināt artikulācijas aparāta kustīgumu.
 Materiāls paredzēts pedagogiem un interesentiem, strādājot ar bērniem,
kuriem ir skaņu izrunas traucējumi.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2019/04/Met.mat_.Artik_.apar_.pdf

Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:
Metodiskais
materiāls
 Lasītprasmes apgūšana, paņēmieni no vācu autoru Fritz Jansen un Uta
“Optiski
līdzīgo
Streit izstrādātās IntraActPlus koncepcijas.
burtu b un d
 Materiāls pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamajiem ar redzes analīzes un
nostiprināšanai”
sintēzes, telpiskās uztveres traucējumiem, kas izpaužas kā grafiski līdzīgu
burtu jaukšana vai aizstāšana.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2018/11/bd_nostipr.pdf
Informatīvs
materiāls
vispārizglītojošo
skolu pedagogiem
atbalsta pasākumu
sniegšanai
skolēniem ar
mācīšanās
traucējumiem
Metodiskais
materiāls Latvijas
vēsturē 6.- 9. klašu
izglītojamajiem

Informatīvajā materiālā apkopoti ieteicamie
atbalsta pasākumi mācību procesā, lai izglītojamie ar speciālām vajadzībām spētu
veiksmīgi apgūt mācību vielu un gūtu sekmīgu vērtējumu pārbaudes darbos.
Atbalsts skolēnam ar speciālām vajadzībām sniedz iespēju būt līdzvērtīgā situācijā
ar pārējiem skolēniem, atbilstoši savām spējām parādīt apgūtās zināšanas un
prasmes, kā arī nezaudēt motivāciju mācīties. Informatīvo materiālu var izmantot
ikviens vispārizglītojošās skolas pedagogs.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2018/11/Atbalsta_pasakumi.ppsx
Metodiskais materiālu iespējams izmantot, gatavojoties Valsts pārbaudes darbam
Latvijas vēsturē, kā arī papildinot izglītojamo zināšanas par savas valsts vēsturi.
Metodiskais materiāls balstīts uz vizuāli- sensoro uztveri, izmantojot arī
kinestētiskos elementus, kas palīdz izglītojamajiem uztvert un atpazīt informāciju.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2018/11/vestures_konkurss_2017.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2018/11/vestures_konkurss_2017.pdf
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2018/11/vestures_konkurss6-9kl.ppsx

Metodiskais
materiāls
“Koriģējošās
vingrošanas

Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:
 Pamata vingrojumu komplekss muguras muskuļu stiprināšanai un stājas
uzlabošanai.
 Stājas labojams disbalansa sākuma stadijā ar vingrojumu un vingrinājumu
palīdzību.
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materiāls sporta
stundām”




Regulāra vingrošana laba pareizas stājas profilakse, novērš funkcionālas
stājas izmaiņas.
Metodisko materiālu izmanto sporta, koriģējošās vingrošanas un
individuālajās nodarbībās.


Vingrojumus vēlams veikt uz vingrošanas paklājiņa vai segas.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2021/02/Pam_vingr_kompl.pdf
Metodiskais
materiāls
“Vingrinājumi
plakanās pēdas
profilaksei”

Metodiskā materiāla mērķi un uzdevumi:
 Vingrinājumi palīdz koriģēt pēdas deformāciju, ir labs plakanās pēdas
profilakses līdzeklis.
 Plakanā pēda ir pēdas deformācija, kam ir raksturīga pēdas velves izliekuma
samazināšanās.
 Metodisko materiālu izmanto sporta, koriģējošās vingrošanas, kā arī
individuālajās nodarbībās. Vingrinājumus ieteicams pildīt ar basām kājām.
http://jpskvaldeka.lv/wp-content/uploads/2020/03/plakana_peda.pptx
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