
VIZUĀLAIS ATBALSTS MATEMĀTIKAS 

STUNDĀS IZGLĪTOJAMAJIEM AR SMAGIEM 

GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI 

VAIRĀKIEM SMAGIEM GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS 

TRAUCĒJUMIEM 



Vizuālais atbalsts matemātikas stundās ir nepieciešams, 

lai 

- saprotamāk 

- izteiksmīgāk 

- pieejamāk 

Izklāstītu mācību materiālu 

Uzskatāma mācīšana speciālajā pedagoģijā ir svarīgs 

mācību princips. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Uzskates līdzekļu demonstrāciju pavada skolotāja 

dzīvais vārds un tie vizuāli demonstrē mācību 

priekšmeta saturu, nodrošina labāku prasmju 

apguvi. 

 

            

 

 



 



    Matemātikas stundās izmanto 

dabisko(naturālo)uzskati. Tie ir dažādi reāli objekti-

zīles, kataņi, arbūzu sēklas   un apkārtējās dzīves  

priekšmeti-rotaļlietas, pogas utt. Šo uzskati 

visbiežāk izmanto mācot par pirmā un otrā desmita 

skaitļiem. 

 









 







  Virzot skolēnus uz abstrakto domāšanu,dabisko 

uzskati aizstājam ar grafisko uzskati-dažādiem 

attēliem,figūrām,zīmējumiem(koki,āboli,lidmašīn-

as). 











 Vizuālo atbalstu jāsaprot plašāk nekā tiešo redzes 

uztveri. Tajā ir iekļauta arī motorā un taustes 

uztvere. Skolēni mācību vielu it kā izlaiž caur “acīm, 

ausīm, pirkstiem, muti, degunu” un tajā pat laikā 

caur prātu – valodu. 

 



 Vizuālajam atbalstam izmantojam arī audiovizuālos 

līdzekļus, tabulas, rokasgrāmatas, planšetes. 

 





 https://karlinasklase.wikispaces.com 

 www.uzdevumi.lv 

 Kidi.lv – Cipari 

 Jurjans - Cipari 

 Jurjans - Rēķini! 

 Jurjans - Ģeometriskas figūras (mozaīka) 

 Gudrinieks.lv 

 MacibuVideo.lv 
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Prasības atseviškiem līdzekļu 

veidiem: 

Attēliem jābūt 

 -reālistiskiem 

 -mākslinieciskiem 

 -labā tipogrāfiskā izpildījumā 

 -ar izteikti audzinošu raksturu. 







Tabulas: 

 1.Nedrīkst pārslogot ar materiālu,tās var 

aptvert līdz 5 priekšmetiem vai 3 

ilustrācijas. 

 2.Jāievēro secība,saistība. 

 3.Jāizceļ galvenais. 

 4.Uzrakstos ciparu lielumam jābūt labi 

saredzamam.Cipari nedrīkst būt 

,,mākslinieciski”izgreznoti. 



 



Didaktiskajam izdales materiālam: 

 1.Apjomā jābūt nelielam. 

 2.Jāparedz paškontroles iespējas. 

 3.Jābūt ērtām glabāšanas iespējām. 

 4.Jāpievieno metodiskās norādes. 
 

 

 







 Skolēnu aktīvā darba pamatā matemātikas stundās 

ir viņu intereses modināšana mācību darbam. 

Interese ir neaizstājams stimulētājs zināšanu 

apguvē, redzesloka paplašināšanā. 

 

 Darba rezultāti nebūs pilnīgi un darbs tik audzinošs 

un radošs, ja tas būs veikts bez intereses.Tā 

bērniem ir ātri gaistoša, nonoturīga,tāpēc darba 

gaitā tās arvien jāatjauno. Nedrīkst skolēnus 

nogurdināt ar ilgstošu  vienveidīgu darbu.Vizuālais 

atbalsts,uzskate ,katra jauna darbība izraisa jaunu 

intereses kāpinājumu. Tas arī ir galvenais mērķis 

kāpēc mēs stundās lietojam šo darba metodi. 


