
Mācīšanās paľēmieni  

Skaitāmpantu iegaumēšana dažādos priekšmetos. 

Piemēram, krievu valodā, lai vieglāk iemācītos varavīksnes krāsas, var izmantot šādu skaitāmpantu: 

Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Крот овце, жирафу, зайке голубые сшил фуфайки. 

(красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый) 

Dzejoļa mācīšanās ar dažādiem paņēmieniem: 

 Vizualizēšanas paņēmiens -jebkurā valodā, lai vieglāk iemācītos dzejoli, vārdus var aizvietot ar 

attēliem, kas palīdz atcerēties, piemēram: 

Krīt vāja rudens lapa 

  

 

Un kāja tai ir slapja. 

Un  tai ir . 

 

 Iegaumēšanas paņēmiens -mācoties dzejoli, nepieciešams saprast vārdus, kuri ietverti dzejolī, kā arī, lai 

dzejoli būtu vieglāk iegaumēt, vajadzīgs izprast tā domu. 

Darbības soļi iegaumēšanai: 

1. Vispirms divas reizes skaļi izlasīt dzejoli – otro reizi lasīt izteiksmīgi; 

2. Skaļi izlasīt pirmā panta pirmās divas rindas; 

3. Neskatoties tekstā, divas reizes skaļi atkārtot šīs rindas; 

4. Lasīt nākamo rindu un, neskatoties tekstā, atkārtot; 

5. Skaļi atkārtot iemācītās trīs rindas; 

6. Lasīt pirmā panta pēdējo rindu, skaļi atkārtot; 

7. Neskatoties tekstā, atkārtot dzejoļa pirmo pantu; 

8. Šādā metodē turpināt iemācīties pārējos dzejoļa pantus. 

Katru no jauna iemācīto dzejoļa pantu atkārtot kopā ar jau zināmo pantu. 

Alfabēta mācīšanās 

Skolēniem grūtības  iegaumēt sagādā alfabēta vidus un beigu daļa. Secību labi palīdz iegaumēt asociatīvā 

metode. 

A, Ā,B,C,Č,D,E,Ē,F,G,Ģ,I,Ī,J,K,Ķ, L,Ļ, M,N,Ľ,O,P,R,S,Š,T,U,Ū,V,Z,Ţ 

A, Ā,B,C,Č –asociē ar vārdu  -ā –be -ce 

E,Ē,F – burti līdzinās pēc izskata, F burtam noľemta kājiľa 

I,Ī,J –trīs brāļi  -stabiľi, vidējam izbūvē jumtu, trešajam pieliek pagrabu vai „J” burts rakstiski ir „i” 

brālis ar garāku kāju 

J,K –jūrā dzīvo kaijas 

vāja 



K Ķ, L,Ļ –divi pāri mīksteľu 

Ļ, M – ļoti mīlu mammu 

M,N,Ľ –rakstītais „m” mammas burts –pārlūzt divos citos burtos –„ n/ľ” 

O,P,R –saista ar vārdu „ opera” –mammai patīk opera vai „ľaud –skaļi operā” 

U,Ū,V  - trīs brāļi , divi bagāti lielvēderi, viens nabags tievuķis 

Katru posmu apgūstot, jāsāk runāt alfabēts no sākuma, lai iepriekšējie apgūtie soļi nostiprinās atmiņā. 

Neordināri pasniegts mācību materiāls 

 Skolotājs maina balss skaļumu, augstumu vai runas tempu.  

 Uzraksta uz tāfeles tekstu dažādās krāsās, vai raksta vārdus neparastā izkārtojumā.  

 Skolotājs apsēžas nevis pie galda, bet uz grīdas.  

 Skolotājs skaidrojot samērā vieglus uzdevumus pēkšņi pāriet pie sarežģītiem uzdevumiem. 

 Iesaista stundā neskaidrības elementus, piemēram, piedāvā karti, kurā nav pilsētu. 

Uzmanības saistīšanas stimuli ir jālieto piesardzīgi, jo līdzko skolēni pie tiem pierod, tie zaudē savu 

iedarbību. 

Plakāti 

Acu augstumā izvietot krāsainus, izteiksmīgus plakātus, kas sniedz vizuālu kopsavilkumu par tematu. 

Vislabāk, ja, apgūstot tēmu, skolēni paši stundas laikā tos ir veidojuši. 

Koncertpārskati  

Patīkams viegls veids, kā iegaumēt svarīgāko informāciju. Skolotājs ieslēdz nomierinošu mūziku, vislabāk 

simfonisko, un atkārto saturu, lasot tā kopsavilkumu mūzikas pavadījumā. 

Monologi ar teatrāliem elementiem. 

Teksta daļas vai galvenos jautājumus ir vieglāk atcerēties, ja tos izrunā skaļi, it īpaši, ja to dara pārvērstās 

balsīs. 

Vadītājs  

Skolēni strādā pāros. Noklausās viens otra atbildes, uzdod jautājumus par mācīto tēmu. Viens skolēns 

uzņemas iemācīt otram kādu noteiktu tēmu. 

Telpas maiľa 

Jauno informāciju var labāk paturēt prātā, ja apgūsiet to neparastā vietā. Dažādas grāmatas nodaļas var apgūt 

dažādās istabās. Tas palīdz kinestētiskai atmiņai. 

Repi, ritms un atskaľas. 

Pārvērtiet apgūstamo vielu dzejā, pieskaņojiet mūziku vai arī savārsmojiet atskaņās – būs vieglāk to 

atcerēties. Skandējiet tekstu, pavadot to ar atbilstošiem žestiem un kustībām. Šāda metode noder, lai 

atcerētos datumus, ievērojamu cilvēku vārdus, matemātikas formulas, periodiskās sistēmas, faktu sarakstus. 

Smieklīgi pielietojumi 

Neparasto un trako atceramies uzreiz. Informāciju padarot smieklīgu, tā paliek atmiņā. 



Caurspīdīgie marķieri 

Ar tiem iekrāso galvenos vārdus, tā, lai tie izceltos, kad tekstu pārlasa. Mācoties valodas, izmanto dažādas 

krāsas marķierus dažādām teikuma daļām. 

Atmiľas kartes 

Tās var izvietot redzamās vietās, papildināt ar jaunu informāciju par tēmu, demonstrēt un sagriezt gabalos. 

Katrs skolēns izveido atmiņas karti par kādu tematu, tad iepazīstina ar karti savu pārinieku un izskaidro tam 

kartes uzbūvi. 

Kolāţa  

Skolēni veido kolāžu, kombinējot pamatjēdzienus, attēlus, simbolus, izgriezumus, citātus. 

Īsi pārbaudes darbi 

Tos uzdod vai nu skolotājs, vai skolēni cits citam. Tie var būt krustvārdu mīklas, anagrammas, vārdu 

meklēšana. 

Bumbošana 

Skolēni nostājas aplī, katram skolēnam, kā rokās nonāk bumba, ir jāpaskaidro kāds svarīgs jēdziens, vārds 

vai ideja. Iepriekš ir jāsagatavo noskaidrojamie jēdzieni. 

Neparastie pielietojumi. 

Lūdziet, lai skolēni iedomājas visneparastākās situācijas, uz ko attiecināt jauniegūto informāciju, un par to 

pastāsta. Tā ir jautra spēle, kas nepiespiestā atmosfērā skolēniem ļauj labāk atcerēties mācīto. 

Ceļojums pa klasi 

Izmanto dažādus klasē izvietotus uzskates līdzekļus, kartītes un atgādnes. Tematu var izklāstīt, vai nu 

attēlos, kas izvietoti telpā acu augstumā, vai arī uz kartītēm. Skolēni tos stundas nobeigumā apstaigā, 

pārrunājot attēloto, un kā tas viss saistās kopā. 

 


