Intelektuālās spēles domāšanas un runas attīstībai bērniem vecumā no 5 gadiem
Dažādas spēles, konstruēšana, veidošana, zīmēšana, lasīšana attīsta tādas domāšanas operācijas
kā vispārināšana, salīdzināšana, cēloņu-seku likumsakarību izpratni un spēju spriest. Valoda un
domāšana ir vienas parādības divas puses: bez valodas nevar būt domāšana, un bez domāšanas nevar
būt valodas. Tādēļ ir ļoti svarīgi attīstīt domāšanu, kas savukārt sekmēs arī valodas attīstību, un
otrādi.
Un vecāki var būt lieliski palīgi saviem bērniem. Taču domāšanas attīstībai ir jābūt sistemātiskai
un regulārai. To var attīstīt ne tikai mājās, bet arī ceļā uz mājām, pastaigas laikā. Galvenais ir radīt
pozitīvu emocionālo noskaņojumu.
Spēle „Pabeidz vārdu!”
Pieaugušais sāk vārdu, izrunājot tā pirmo zilbi, bet bērnam tas jāpabeidz. Piemēram: ma- (ma-šīna),
kū- (kū-ka).
Spēle „Atmini, ko es gribu teikt!”
Piedāvājam bērnam piecas zilbes: mā -, su -, lie -, ko -, pie -. Bērnam jāizdomā un jānosauc vārds,
kas sākas ar šo zilbi.
Ja bērns ātri un viegli izpilda šo uzdevumu, tad piedāvājam izdomāt nevis vienu vārdu, bet tik, cik
var. Piemēram: mā – ja, mā – sa, mā- konis, mā – li.
Pievērsiet uzmanību ne tikai atbilžu pareizībai, bet arī tam, cik ilgā laika periodā bērns var izdomāt
vārdus, kas ir domāšanas procesu, runas aktivitātes un atjautības rādītāji.
Spēle „Liekais vārds”
Nosauciet bērnam vārdu rindu. Katra rinda sastāv no 4 vārdiem. Trīs vārdus vieno kopīga pazīme,
bet viens no tiem atšķiras, un tas ir „liekais” vārds, kas jānosauc bērnam.
1. Ābols, plūme, gurķis, bumbieris.
2. Karote, soma, krūze, šķīvis.
3. Kleita, krekls, skapis, bikses.
4. Zīlīte, balodis, vārna, gailis.
5. Ziepes, zobu pasta, zīmulis, šampūns.
Spēle „Nosauc vārdus!”
Piedāvājiet bērnam nosaukt pēc iespējas vairāk vārdus, kas attiecas uz kādu no grupām.
1. Nosauc kādus Tu zini mājdzīvniekus.
2. Nosauc kādus Tu zini savvaļas dzīvniekus.
3. Nosauc kādus Tu zini dārzeņus.
4. Nosauc kādus Tu zini augļus.
5. Nosauc kādus Tu zini transporta līdzekļus.
Uzdevumu variantus varat izvēlēties dažādus. Ja bērns kļūdās un nepareizi nosauc vārdu, tad
pārrunājiet šo kļūdu un izlabojiet to!
Spēle „Nosauc vienā vārdā!”
Pieaugušais sauc vārdu rindu, bet bērnam jānosauc, kas tie visi ir.
1. Klucīši, lelle, piramīda – rotaļlietas.
2. Sarkans, zils, dzeltens, zaļš – krāsas.
3. Burkāns, kartupelis, gurķis, tomāts – dārzeņi.
4. Roze, astere, neļķe, tulpe – puķes.
Nākamās spēles veicinās domāšanas, atjautības attīstību, kā arī sekmēs vārdu krājuma paplašināšanu.

Spēle „Vai tā var būt?”
Spēlei būs nepieciešama bumba. Pieaugušais nosauc kādu situāciju un met bērnam bumbu. Bērnam
tā jāķer, ja šāda situācija ir iespējama, bet, ja nav iespējama, tad bumba nav jāķer. Varam piedāvāt
dažādas situācijas:
Tētis aizgāja uz darbu. Vilciens lido pa gaisu. Pastnieks atnesa vēstuli. Ābols ir sāļš.
Kaķis staigā pa jumtu. Naktī spīd saule. Zivis dzied dziesmas. Vējš šūpo kokus.
Spēle „Kas iekšā?”
Pieaugušais nosauc priekšmetu vai vietu, bet bērnam jānosauc to, kas var būt iekšā šajā nosauktajā
priekšmetā vai vietā.
Piemēram: māja – galds, skapis – džemperis, ledusskapis – piens, katls – zupa, ala – lācis, ligzda –
putns, veikals – pārdevēji.
Spēle „Atbildi ātri!”
Spēlei būs nepieciešama bumba. Pieaugušais met bumbu un nosauc krāsu. Bērnam pēc iespējas ātrāk
jānosauc priekšmets šādā krāsā, un bumba jāmet atpakaļ pieaugušajam.
Spēle „Pabeidz teikumu!”
Pieaugušais saka teikumu, bet bērnam tas jāpabeidz.
Cukurs ir salds, bet citrons-...(skābs).
Sniegs ir auksts, bet uguns-... (karsta).
Vasarā ir silti, bet ziemā-...(auksti).
Dienā ir gaišs, bet naktī-...(tumšs).
Spilvens ir mīksts, bet akmens-...(ciets).
Zilonis ir liels, bet ods-...(mazs).
Upe ir plata, bet strauts-...(šaurs).
Spēle „Kas tas varētu būt?”
Pieaugušais nosauc īpašības vārdu (pazīmi), bet bērnam jānosauc tam atbilstošs lietvārds.
Piemēram:
Auksts – sniegs, ledus, saldējums. Auksta – diena, tēja, māja.
Karsts – laiks, ūdens. Karsta – uguns, tēja, saule.
Salds – apelsīns, ābols, cukurs. Salda – kūka, sula.
Balts – zaķis, sniegs. Balta – cepure, ziema, vate.
Cienījamie vecāki! Lai Jūsu darbs būtu efektīvs, ņemiet vērā sekojošos padomus:
1. Atkārtojiet spēles! Garīgo spēju attīstību nosaka laiks un prakse. Ja kāds vingrinājums vai
spēle neizdodas, tad neuztraucieties, bet atgriezieties pie tās pēc kāda laika, vai piedāvājiet
bērnam vieglāku variantu.
2. Esiet pacietīgi! Nedodiet uzdevumus, kuri šobrīd pārsniedz bērna intelektuālās spējas.
3. Nespiediet bērnam veikt vingrinājumus, tad, ja viņš ir noguris vai nomākts.
4. Izvairieties no slikta vērtējuma! Biežāk uzslavējiet bērnu par pacietību un neatlaidību. Nekad
nesalīdziniet viņu ar citiem bērniem! Veidojiet bērnā ticību saviem spēkiem!
5. Centieties neuztvert nodarbošanos ar bērnu kā smagu darbu! Priecājieties un saņemiet
gandarījumu no saskarsmes, kopā būšanas ar bērnu.
Novēlu Jums veiksmi, ticību sev un sava bērna spējām!
Materiālu sagatavoja logopēde Diana Sproģe

