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Iesildīšanās                                                                                      

Slaids nº 2: 

 

Citāts 

Studenti var viegli iegūt pareizas valodas zināšanas, bet var nespēt tās pielietot 

komunikācijas laikā.  

Kā? 

Prāta vētra. 

Koordinators gaida, lai ikvienam būtu laiks pašam izlasīt citātu, tad koordinators to skaļi 

nolasa. Pēc tam būtu jāatļauj atklāta diskusija starp dalībniekiem. 

Paturiet prātā  

Nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Prāta vētras laikā idejas netiek vērtētas vai kritizētas. 

Dalībnieki, visticamāk, saskarsies ar dažādām grūtībām, mācot gramatiku 

visdažādākajām vecuma un mērķa grupām. 
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Slaids nº 3: 

 

 

Kā? 

Diskusija. 

Koordinators parāda slaidu uz tāfeles. Dalībnieki strādā lielās grupās. Viņiem tiek sniegts 

skaidrojums par to, kas ir TGSC un kādi ir šo sesiju galvenie mērķi. Koordinators aicina 

izglītojamos dalīties ar jebkādām idejām, kas saistītas ar šo tēmu. 

Paturiet prātā  

Ir ļoti svarīgi izveidot skaidru izpratni par atšķirību starp tradicionālo pieeju gramatikas 

mācīšanai klasēs un šajās sesijās pārstāvēto pieeju. 
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Slaids nº 4: 

 

1. Kādi ir jūsu mērķi gramatikas stundā? Kādiem jābūt gramatikas stundas mācību 

rezultātiem?  

Kā?  

Diskusija. 

Koordinators uz tāfeles rāda dotos jautājumus. Dalībnieki ir sadalīti pa pāriem. Viņiem 

tiek dotas pāris minūtes, lai apspriestu abus jautājumus. Tad koordinators aicina 

studentus dalīties ar interesantām idejām no viņu pašu mācību pieredzes ar lielāku 

grupu. Pēc tam koordinators parāda skaidras un kodolīgas atbildes uz tāfeles.  

Paturiet prātā 

Jūs varat norādīt, ka pastāv liela atšķirība starp gramatikas noteikumu pielietošanu, kad 

ir pietiekami daudz laika un kad ir zināms laika ierobežojums. Šajā brīdī jānotiek pirmajai 

iepazīstināšanai ar gramatikas mācīšanu spontānai saziņai (TGSC).  Jūs varat arī pieminēt, 

kāpēc tik daudziem kursiem neizdodas sasniegt studentu vajadzības spontāni un efektīvi 

sazināties ārpus klases.  (Skatīt 1. pielikumu.) 
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Slaids nº 5 and 6: 

 

 

 

 

Citāts 

Labākais veids, kā apgūt gramatiku otrās valodas mācību vidē, ir dalība jēgpilnā 
mijiedarbībā, nevis formālas mācības. 
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Kā? 

Debates. 

Koordinators parāda citātu uz tāfeles un gaida, kad visi izlasīs citātu, pēc tam to skaļi 

nolasa. Mācību galvenais mērķis ir rosināt debates par gramatikas mācīšanas 

nepieciešamību tieši otrās valodas apguves vidē. Dalībnieki var strādāt divās lielās 

grupās, noskaidrojot idejas un daloties ar dažādām idejām. Dalībniekiem ir jāaizstāv 

pretējas nostājas šajā jautājumā. Vēlāk viņi mainās lomām. Aktivitātes mērķis ir izpētīt 

pēc iespējas vairāk būtisku jautājuma aspektu. 

Paturiet prātā 

Slaids nº 5: “Mūsdienās pētnieki ir vienisprātis, ka mācību stundās joprojām ir vieta 

skaidrām gramatikas noteikumu instrukcijām otrās valodas apguves kontekstā.”, kas 

liecina, ka vairāki argumenti, kas apstiprina Stephen Krashen teoriju, ir kļūdaini (sk. 2. 

pielikumu). 

 

Slaids nº 7: 

 

2. Kā mūsu pirmās valodas gramatikas zināšanas atšķiras no mūsu otrās valodas 

gramatikas zināšanām?  

Kā? 

Īsa prezentācija. 
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Koordinators var sadalīt klasi mazās grupās. Dalībniekiem jāizdomā un jāsniedz 

iespējamās atbildes. Ideālā gadījumā viņi veido īsas prezentācijas par savām 

idejām un izvēlas runātāju, lai prezentētu šīs idejas citiem.  Pēc piedāvāto atbilžu 

noklausīšanās koordinators parāda īsus un kodolīgus apgalvojumus uz tāfeles. 

 

Slaids nº 8: 

 

 

3. Kā mēs varam palīdzēt izglītojamajiem attīstīt gramatiskās zināšanas, ko viņi 

var spontāni izmantot mutiskajā komunikācijā? 

Kā? 

Diskusija. 

Koordinators var sadalīt dalībniekus mazās grupās un ļaut katrai grupai veikt īsas 

diskusijas. Pēc piecām minūtēm iespējamās atbildes, ar kurām studenti nāca klajā, ir 

jāprezentē citām grupām. Ieguvis atbildes, koordinators uz tāfeles parāda apgalvojumus.  

Paturiet prātā 

Dažādas mācīšanas metodes var patikt dažādiem skolotājiem. Piemēram, spēļu un 

jautru aktivitātāšu pielietošana gramatikas mācīšanai var būt mērķtiecīga, ja tās tiek 

pielietotas pareizi un īstajā laikā. 
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Šajā sadaļā koordinators var arī īsi izskaidrot atšķirību starp gramatikas prakses 

aktivitātēm un mērķtiecīgām komunikatīvām aktivitātēm. 

Daži semināra dalībnieki var izvēlēties pielietot uz izglītojamo vērstas pieejas, kurās 

izglītojamais tiek stimulēts pats izzināt gramatikas noteikumus. (Skatīt 3. pielikumu.) 

 

Slaids nº 9: 

 

 

Pēc detalizētas atsauksmes sniegšanas par atbildēm, kas tika saņemtas iepriekšējās 

diskusijas laikā, koordinators parāda šo slaidu, lai veicinātu izpratni par iepriekš 

apgūtajiem jēdzieniem. 
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Slaids nº 10: 

 

 

Laiks pārdomām 

Kā? 

Koordinators aicina dalībniekus atbildēt uz dažiem atklātiem jautājumiem, lai gūtu 

dziļāku izpratni par izglītojamo domāšanas procesiem. Šis uzdevums varētu palīdzēt 

atklāt zināšanu nepilnības un rosināt turpmākus jautājumus par progresīvām gramatikas 

mācīšanas metodēm. 

Slaids nº 11: 
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Šis slaids uzsver radošuma nozīmi un spēļu, jautrības un humora ienešanu 

nodarbībās. To darot, skolotāji padara nodarbības neaizmirstamākas un 

patīkamākas.  

Kā? 

Koordinators var lūgt dalībniekus dalīties ar idejām, kas saistītas ar spēlēm un 

mērķtiecīgām komunikatīvām aktivitātēm. Koordinatoram jācenšas panākt, lai skolotāji 

radītu  savas, jautras aktivitātes, kuras varētu izmēģināt mācību vidē.  (Sk. 4. pielikumu.) 

 

1.pielikums.  

Lielākajai daļai valodu skolotāju, gramatikas stundu mērķis nav veidot izpratni par 

sarežģītiem noteikumiem. Tas, ko skolotāji vēlas gramatikas stundās, ir palīdzēt 

izglītojamajiem iegūt labas gramatikas zināšanas, lai viņi varētu brīvi un precīzi runāt, 

izmantojot otro valodu dabiskā, spontānā komunikācijā. Citiem vārdiem sakot, valodas 

skolotāju mērķis ir palīdzēt izglītojamajiem attīstīt gramatikas zināšanas spontānai 

komunikācijai (GKSC). To var definēt arī kā gramatikas zināšanas, kurām var piekļūt ātri 

un viegli, lai piedalītos reāllaika komunikācijā. 

 

2.pielikums. 

Daži pētnieki (jo īpaši Stephen Krashen) pagātnē apgalvoja, ka labākais veids, kā apgūt 

gramatiku otrās valodas mācību vidē, ir piedalīšanās jēgpilnā mijiedarbībā, nevis 

formālas mācības. Tas atspoguļotu valodas apguves procesu, kurā bērni apgūst savu 

pirmo valodu. 

Tomēr mūsdienās pētnieki ir vienisprātis, ka otrās valodas apguves kontekstā ir 

nepieciešams apgūt precīzus gramatikas noteikumus. Daļēji tas ir tāpēc, ka daudzas 

gramatiskās sistēmas iezīmes, visticamāk, nekad netiktu apgūtas bez skaidri formulētām 

instrukcijām. Turklāt, otrās valodas apguvējiem parasti nav pietiekami daudz laika, lai 

apgūtu otru valodu tā, kā viņi apguva savu pirmo valodu. Gramatikas apguve var palīdzēt 

lietderīgi izmantot ierobežoto laiku, kas ir otrās valodas apguvēju rīcībā. 

 

3.pielikums. 

Skolotāju mērķis lielākoties ir palīdzēt izglītojamajiem attīstīt gramatikas zināšanas 

spontānai komunikācijai (GKSC), nodrošinot trīs galvenos elementus: skaidru 

informāciju par gramatiku (t.i., gramatikas noteikumiem), praksi un koriģējošu 

atgriezenisko saiti. Visi šie elementi var dot ievērojamu ieguldījumu gramatikas zināšanu 

spontānai komunikācijai (GKSC) attīstībā. 
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Precīzas informācijas sniegšana veido sākotnējo pamatu, uz kura var balstīties 

mācīšanās, un koriģējošā atgriezeniskā saite var palīdzēt precizēt šīs iegūtās 

pamatzināšanas. 

Mācību grāmatas otrās valodas apguvējiem pēdējās desmitgadēs ir būtiski uzlabotas, un 

to dizainu bieži ietekmē pētījumu rezultāti. Tomēr, šajā projektā iesaistītie skolotāji 

norādīja, ka mācību grāmatās ne vienmēr ir iekļauti tādi praktiskie uzdevumi, kas būtu 

optimāli gramatikas zināšanu spontānai komunikācijai (GKSC) attīstības veicināšanai. 

Mūsu atklājumi liecina par izteiktu neobjektivitāti analizētajās mācību grāmatās, kas 

vērsta uz zināšanās orientētām darbībām. Mēs pilnībā apzināmies šādu darbību vērtību 

un uzskatām, ka gramatikas stundās prioritātei ir jābūt stabilas gramatikas noteikumu 

izpratnes veidošanai. 

Tomēr, mēs arī uzskatām, ka lielāka mērķtiecīgu komunikatīvu darbību klātbūtne būtu 

noderīga, lai padarītu šīs zināšanas praktiski pielietojamas ikdienas komunikācijā. 

 

4.pielikums 

Ja valodas apguvējiem ir iespēja praktiski pielietot gramatiku un izmantot to jautrā veidā, 

pastāv lielāka iespēja, ka viņi iegūtās zināšanas atcerēsies arī vēlāk. Viņi spēs plaši 

praktizēt un iekļaut gramatikas parādības tā vietā, lai virspusēji apgūtu virkni noteikumu. 

Gramatikas spēles angļu valodas apguvei ne tikai motivē studentus, bet arī veicina 

konkurences ideju. Tajā pašā laikā tās arī veicina saiknes rašanos starp studentiem un 

starp studentiem un skolotāju. Atcerieties: pieaugušajiem spēles patīk tikpat ļoti, kā 

bērniem. Tālāk ir sniegti daži piemēri (1): 

1.SKRĒJIENS PIE TĀFELES (attālināti vai klātienē) 

Šī spēle ir vienkārša — laba, vecmodīga un iecienīta jau  gadiem ilgi. Sadaliet tāfeli divās 

daļās un sadaliet klasi divās komandās. Nosauciet tēmu vai kategoriju apgūtajiem 

vārdiem un lieciet studentiem skriet pie tāfeles un uzrakstīt pēc iespējas vairāk saistītu 

vārdu. 

Piemēram, jūs varat nosaukt kaut ko līdzīgu: "Dzīvnieki, kurus redzēsiet zooloģiskajā 

dārzā!" un vienam studentam no katras komandas ir jāskrien pie tāfeles un jāraksta tik 

daudz zoodārzā mītošo dzīvnieku vārdu, cik viņi var iedomāties noteiktā termiņā. Šī spēle 

liek studentiem domāt ātri un radoši. 

 

 

 

                                                             
1 fluentu.com 
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2.KONJUGĀCIJU PIRAMĪDA (attālināti vai klātienē) 

Līdzīgi kā tāfeles skrējiena sacensībās, arī konjugācijas piramīda ir sacensību spēļu 
klasika, kuru ir iecienījuši valodu studenti visā pasaulē. Ieplānojiet šo spēli uz pašām 
nodarbības beigām, kad ir atlikušas dažas minūtes - tas patiešām radīs nepieciešamo 
spriedzi. Uzzīmējiet piramīdu abās tāfeles pusēs un sadaliet to blokos - tāpat kā pārtikas 
piramīdā, bet ar tik daudz blokiem, cik ir kārtu plānojat spēlē. Tātad, ja vēlaties spēlēt 10 
kārtas, uzzīmējiet 10 blokus katrā piramīdā.  

Tad jūs dosiet saviem studentiem darbības vārdu un personu (pirmā persona vienskaitlī, 
otrā persona daudzskaitlī), un viņiem būs jāskrien pie tāfeles un attiecīgi jāizloka 
darbības vārds attiecīgajā locījumā. Atkarībā no jūsu studentu prasmju līmeņa un tā, ko 
vēlaties praktizēt, varat arī izvēlēties laiku un likt studentiem locīt vairākus darbības 
vārdus atbilstoši izvēlētajam laikam.  

Students, kurš uzraksta darbības vārdu locījumus pareizi, iegūst savai komandai bloku 
piramīdā! Kad students iegūst bloku piramīdā, aizpildiet šo bloku ar krītu vai marķieri, lai 
sekotu līdzi spēles progresam. Uzvar komanda, kas pirmā iegūst  pietiekami daudz  
bloku, lai izveidotu savu piramīdu! 

 

3.SPĒLE “DESAS” (TIC TAC TOE) (attālināti vai klātienē) 

Uzzīmē spēles “Desas” laukumu uz tāfeles. Aizpildiet katru spēles laukuma režģa 
kvadrātu ar vārdšķiru, kuru vēlaties, lai studenti praktizētu. Tas, ko tieši jūs izvēlaties šeit 
iekļaut, ir jūsu brīva izvēle, un tas ir atkarīgs no tā, kādas mācību stundas tematu vēlaties 
nostiprināt. Ja studenti šobrīd apgūst, piemēram, darbības vārdu locījumus tagadnē, 
aizpildiet režģi ar darbības vārdiem nenoteiksmē.  

Studenti tiek iedalīti divās grupās. Pirmā komanda izvēlas vienu spēles laukuma 
kvadrātu. Pēc tam viņiem grupā jāizlemj, kā pareizi izlocīt darbības vārdu. Ja komandas 
atbilde ir pareiza, komanda iegūst izvēlēto spēles kvadrātu. Ja komandas atbilde nav 
pareiza, tad komanda zaudē savu gājienu. Turpiniet spēlēt, līdz viena komanda uzvar. 

 
4.ŠAUŠANA PA RIŅĶIEM (klātienē) 
 
Dodieties uz skolas sporta zāli, rotaļu laukumu vai uzstādiet pagaidu basketbola grozu 
klasē. Ja tas nav iespējams, novietojiet klasē plastmasas riņķi un spēlējiet spēli ar mazu 
piepūšano vai viegla materiāla bumbu. Iedaliet skolēnus divās grupās vai arī ļaujiet 
viņiem spēlēt indivuduāli pret pārējiem klases biedriem.  
 
Ir divi veidi, kā spēlēt šo spēli. Pirms skolēnam tiek sniegta iespēja mest pa grozu vai 
riņķi, skolēnam ir jāizdara viena no tālākminētajām darbībām: 
1.Atbildēt uz jautājumu, lietojot atbilstošu piedāvāto gramatikas modeli. 
2.Izveidot vienkāršu apgalvojumu, izmantojot piedāvāto gramatikas modeli. 
Ja students izveido nepareizu atbildi vai apgalvojumu, studentam netiek dota iespēja 
mest pa grozu vai riņķi. Ja students sniedz pareizu atbildi, studentam ir iespēja mest pa 
grozu vai riņķi. Ja students izdara metienu precīzi un trāpa grozā/riņķī, tad viņš iegūst 2 
punktus. Ja metiens nav precīzs, tad students iegūst 1 punktu. 
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5.KARSTAIS KARTUPELIS (klātienē) 
 
Lieto piepūšamo vai viegla materiāla bumbu un sāc ātra tempa spēli “karstais 
kartupelis”. Spēles mērķis ir pēc iespējas ātrāk nodot bumbu nākamajam spēlētājam 
(visiem stāvot aplī). Pirms nodot bumbu nākamajam studentam, studentam, kurš tur 
bumbu, jādemonstrē savas gramatikas zināšanas. Kas students noķer bumbu, viņām ātri 
jāizdomā un jāpasaka vārds, kas atbilst skolotāja sniegtajiem kritērijiem. Vārdus jāsaka 
ātri un bumbu jāpadod tālāk, pirms ir beidzies paredzētais laiks. 
 
Šī aktivitāte var tikt viegli pielāgojama, lai praktizētu gandrīz jebkuru gramatikas tematu. 
Spēli var spēlēt gan gramatilas tēmas apguves sākumā, gan arī, lai atkārtotu jau mācītas 
tēmas. Piemēram, sakiet studentiem, kas mācās tagadnes laiku, ka katram no viņiem ir 
jāpasaka viens darbības vārds, kas pielāgots tagadnes laikam, lietojot vienskaitļa 
pirmās personas locījumu. Katrs students tad sacīs, piemēram: “es skrienu”, “es dejoju”, 
“es raudu”. Bumba tiek padota pa apli, studenti tiek izslēgti no spēles ikreiz, kad viņi 
nespēj izdomāt atbildi vai pasaka darbības vārdu nepareizā locījumā. Ja vēlaties, lai spēle 
ir vieglāka un lēnāka, dodiet katram studentam 6-8 sekundes atbilžu sniegšanai. Ja 
vēlaties, lai spēle ir sarežģītāka un ātrāka, dodiet studentiem 2-3 sekundes. Ir atļauts arī 
spēles sākumā dot studentiem vairāk laika, bet, spēlei progresējot, samazināt atbilžu 
sniegšanai paredzēto laiku. 
 
6.VĀRDU VIRKNE 
 
Šajā sarežģītajā spēlē studentiem būs jādomā ātri un radoši. Sāciet stundu, pasakot 
skolēniem vārdu, kas atbilst jūsu iecerētajai tēmai. Lietojiet ierobežota veida vārdus, 
pieturoties pie konkrētas vārdšķiras, piemēram, lietvārdus vai darbības vārdus. Lai 
padarītu spēli sarežģītāku, lietojiet vārdus noteiktā laikā vai ar konkrētu noskaņu. 
Piemēram, katram pateiktajam vārdam jābūt tagadnes vai pagātnes laikā. Ja mācāties 
par lietvārdiem, tad iesāciet spēli, pasakot lietvārdu.  
 
Studentam, kurš sāk spēli,  jāizdomā vārds, kas sākas ar jūsu pateiktā vārda pēdējo burtu. 
Ja mācāties lietvārdus un pasakiet “ēdiens”, tad students var sacīt “suns” vai “sula”. 
Drīkst arī pielāgot spēli un domāt jaunos vārdus, kas sākas ar iepriekšējā vārda 3. vai 4. 
burtu un tamlīdzīgi. Apstaigājiet klasi, spēlējot šādā veidā. Spēli pamet studenti, kuri 
nevar pietiekami ātri izdomāt vārdus. 
 
 
 


