Valodu nedēļa
Kopā ar skanīgiem putnu treļļiem un pavasara sagaidīšanu, sākumskolā no 20.03. iesākās
folkloras nedēļa. Tad nu vecmāmiņas pūra lādei vāks bija vaļā! Tika skandētas tautasdziesmas, minētas
mīklas, skaidroti sakāmvārdi un parunas, stāstītas teikas un pasakas.
Īpaši jautri izvērtās trešdiena – pasaku tēlu diena. Katram bija iespēja iejusties sava mīļākajā
pasaku tēlā. Skolas gaiteņos varēja sastapt– raganas, Sarkangalvītes, bruņiniekus, Pepijas, fejas,
princeses, pelītes, briesmoņi. Un vēl daudz citu tēlu. Pat Šreks bija atnācis!
Vairākās klasēs tika izmēģināta rakstīšana kā senos laikos – ar spalvu un tinti. Grūti!
Visnopietnākā diena bija ceturtdiena – latviešu valodas olimpiādes diena 2. – 4. klasei.
Arī pirmklasnieki rādīja savas prasmes. Tika rakstīts publiskais diktāts un norisinājās arī
glītrakstu konkurss klasēs. Katrs varēja izmēģināt spēkus ātrlasīšanas konkursā. Ar lielu azartu pirmo
klašu skolēni mācījās tautasdziesmas, meklēja garākos vārdus, minēja mīklas. Kā liels pārsteigums no
rīta bija “ Melnā kaste”, kurā slēpās kāds priekšmets no pasakas.
Arī 2. klašu skolēni ar sajūsmu uztvēra ziņu par Valodu nedēļu, jo priecājās, ka katru dienu būs
kādi netradicionāli uzdevumi ar valodas elementiem. Skolēni minēja mīklas un klausījās pasakas. Vienā
no uzdevumiem bija jāatmin tautasdziesmas pēc dotajiem zīmējumiem, bija iespēja sacerēt arī savu
variantu. Bērni aktīvi spēlēja dažādas burtu un vārdu spēles: “Kuģu lādēšanu”, “Mēmo šovu”, ” Klusos
telefonus”,” Slepenās zīmītes” , “Brīnumu lauku” u.c.
Valodu nedēļas laikā 3.e skolēnu komandas izveidoja Latvju pilsētas modeli; minēja latviešu
tautas mīklas, iepazina sakāmvārdus, sacerēja tautasdziesmas, meklēja salīdzinājumus, lasīja pasakas,
sacerēja burtu stāstiņus, kā arī iejutāmies pasaku tēlu lomās. 3.e klases skolēniem atmiņā paliks
skolotājas Aijas Krūzes viesošanās Valodu nedēļā viņu klasē. Skolotāja iepazīstināja ar Vāciju un vācu
valodu. Skolēni mācījās sasveicināties un skaitīt vāciski. Skolotājs Džeims ar skolēniem sarunājās
spāniski. Arī viņš mācīja sasveicināties un skaitīt spāņu valodā.
4.klases lielu vērību pievērsa lasīšanai, veidoja diskusijas, saistot ar izlasīto stāstu vai pasaku,
mūsu skolas dzīvi. Skolēni pētīja savus grāmatplauktus un izveidoja prezentācijas, kuras novietoja
gaitenī, pie stendiem. Tika veidoti dzīvie burti un arī tie redzami skolas gaiteņos.
Liekas, ka Valodu nedēļa tā aizrāvusi sākumskolas skolēnus, ka turpinās arī šonedēļ, jo mācību
grāmatā ik lapaspusē ir atrodama kāda pasaka, sakāmvārds, mīkla, teika vai paruna. Viss turpinās!
Šajā nedēļā katram bija iespēja piedalīties, sevi parādīt un iegūt ko jaunu un interesantu. Uz
tikšanos jau Matemātikas nedēļā aprīļa beigās!
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