
1 
 

 

 

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA 

 
Lietotāja rokasgrāmata palīdzēs skolotājiem un atbalsta personālam lietot spēles mācību 

stundu laikā, konsultācijās, semināros u.c. Šī lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta tiem 

skolotājiem un atbalsta personālam, kuri ikdienā strādā ar skolēniem, kuriem diagnosticēta 

disleksija, kā arī skolotājiem, kuriem nav lielas pieredzes darbā ar šādiem skolēniem un kuri 

meklē papildus resursus savam ikdienas darbam. Lietotāja rokasgrāmata palīdz ieviest 

iekļaujošo izglītību vispārizglītojošajās skolās. 

 

 

  

Lietotnes DYS2GO izstrādāta ar Eiropas Savienības projekta Erasmus+ 

atbalstu. Lietotne paredzēta gan skolotājiem un atbalsta personālam, gan 

jauniešiem, kuriem diagnosticēta disleksija. Lietotnē apkopotas rūpīgi 

izvēlētas un motivējošās mobilās spēles, kuras palīdzēs trenēt tieši tās 

jomas, kuras jauniešiem ar disleksiju parasti ir vājāk attīstītas. Spēles ir 

balstītas uz uzveres trenēšanu. Lūdzu ieskaties lietotāja rokasgrāmatā. 
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✓ Ievads 

Disleksija ir specifiska nervu sistēmas darbība, kura saglabājas mūža garumā. Tā skar 1 no 10 

cilvēkiem Eiropā. Lielākoties, cilvēki uzskata, ka disleksija ir tikai lasīšanas un rakstīšanas 

grūtības. Bet disleksija ietekmē vairākas mācību jomas, ne tikai lasīt un rakstīt prasmi. 

Cilvēkam, kuram ir disleksija, ir nepieciešams vingrināt uztveres jomas ikdienā, citādi 

iekļaujošā izglītība dažādos izglītības līmeņos, tādos, kā profesionālā izglītība, augstākā izglītība 

vai pieaugušo izglītība, var nesniegt cerētos rezultātus. 

Ikdienas vingrināšanās ir priekšnosacījums fonoloģiskajam un ortogrāfijas procesam. 

Iekļaujošajai izglītībai nepieciešama piekļuve individuālajiem mācību resursiem, piemēram, 

digitālajiem mācību rīkiem, kas paredzēti vispārējiem vai speciāliem mācību mērķiem, lai 

apgūstamo varētu iemācīties dažādos veidos, tādējādi kompensējot traucējumus. Interaktīvie 

uzdevumi var palīdzēt cilvēkiem ar disleksiju vingrināt specifiskas iemaņas.  

Projekta DYS2GO galvenais mērķis ir nodrošināt plašu, augsti motivējošu mobilo spēļu klāstu, 

tādu rūpīgi izvēlētu prasmju iegūšanai, kuras jauniešiem ar disleksiju ir traucētas.  

Mobilās ierīces nu jau patiešām ir kļuvušas ārkārtīgi ietekmīgas (ne tikai no tehnisko aspektu 

viedokļa) un populāras, īpaši jauniešu vidū, un tās piedāvā milzum daudz iespēju, lai mācīties 

jebkur un jebkad. Tomēr, vēl arvien pietrūkst tādi interaktīvi uzdevumi, kuri var palīdzēt 

jauniešiem ar disleksiju vingrināt specifiskas iemaņas. Līdz ar to, DYS2GO projekts ir izstrādājis 

vingrināšanās rīku, kas veicina jauniešu, kuriem diagnosticēta disleksija, sniegumu. Spēles 

paredzētas jauniešiem, īpaši vecumā no 16 gadiem un vecākiem. 

 

✓ Kam spēles paredzētas? Kurš iegūs no spēļu spēlēšanas? 

Kā skolotājs vai atbalsta personāla pārstāvis Jūs iegūstat mācību materiālu, kuru iespējams 

izmantot darbā. DYS2GO spēles nav tādas, kā parastās spēles jauniešiem internetā – un tās arī 

nevajadzētu pasniegt, kā tādas. Nepieciešams uzsvērt mācību spēļu uzdevumu – skolēni un 

studenti var izveidot noteiktas iemaņas spēlējot šīs spēles. 

 

DYS2GO mācību spēles ir paredzētas: 

- jauniešiem ar disleksiju: spēļu izmantošana kā pašmācības rīks, palīdzēs jauniešiem ar 

disleksiju izveidot iemaņas, kas var būt svarīgas ar disleksiju saistīto grūtību pārvarēšanai un 

atrast veiksmīgāku sava potenciāla realizēšanu no dažādiem dzīves aspektiem.  

 

DYS2GO spēles, protams, var izmantot kā daļu no strukturētas mācību/klases/grupas 

aktivitātes, tas būs vērtīgs rīks: 

- speciālās izglītības skolotājiem, skolotājiem logopēdiem un citam atbalsta personālam, kas 

strādā ar jauniešiem, kuriem diagnosticēta disleksija 

- skolotājiem skolā (iekļaujošajai izglītībai). 
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✓ Kā lejuplādēt DYS2GO spēles? 

Lai uzstādītu DYS2GO spēles, iespējams izmantot vienu šiem veidiem: 

➢ http://dys2go.eu/ - saite uz lietotni projekta mājas lapā 

➢ Google Play veikals: DYS2GO 

➢ Apple Store veikals: DYS2GO 

 

✓  Mācību spēļu pieejamība – tehniskās prasības  

Spēles būs pieejamas mobilajām ierīcēm, kas darbojas Android, Apple iOS un Windows 

operētājsistēmām, kā arī Windows datoriem. Spēles būs pieejamas par velti angļu, vācu, čehu, 

latviešu, lietuviešu un bulgāru valodās. Kopā ar spēlēm, lietotājs saņems arī spēļu lietošanas 

pamācību. 

APARATŪRAS UN PROGRAMMATŪRAS PRASĪBAS  

Microsoft Windows 

Lietotne ir paredzēta darbam Windows 10 vidē. Spēles iespējams darbināt arī zemākās 

Windows versijās, bet šīm versijām netiks nodrošināts spēļu lietošanas atbalsts. Lietotnes 

minimālās prasības atbilst Windows 10 minimālajām aparatūras prasībām: 

 Procesors: 1 GHz (vai ātrāks)  

 RAM: 1 GB 32-bit operētājsistēmai vai 2 GB 64-Bit operētājsistēmai 

 Atmiņas vieta: 16 GB 32-bit operētājsistēmai vai 32 GB 64-bit operētājsistēmai 

 Grafiskā karte: Atbalsta DirectX 9 vai augstāku WDDM 1.0 draiveri 

 Monitors ar izšķirtspēju: 800 x 600 pikseļi 

 

Lietotnes ieteicamās prasības ir šādas: 

 Procesors: 1 GHz (vai ātrāks)  

 RAM: 4 GB vai vairāk 

 Atmiņas vieta: 256 GB vai vairāk 

 Grafiskā karte: Atbalsta DirectX 9 vai augstāku WDDM 1.0 draiveri 

 Monitors ar izšķirtspēju: 1366 x 768 pikseļi vai vairāk 

 

Google Android 

DYS2GO lietotne atbalsta Android 6. līdz 10. versiju, tomēr jāņem vērā, ka Android 

operētājsistēmas var atšķirties dažādu mobilo ierīču ražotājiem, kas nozīmē, ka vecākām 

ierīcēm vai ražotāja specifiski pielāgotām ierīcēm darbs ar lietotni var būt apgrūtināts. 

  

http://dys2go.eu/
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Apple iOS 

Lietotnes darbība ir piemērota Apple iOS 13. un 14. versijai. Lietotne darbosies sekmīgi arī 

zemākās iOS versijās, bet ne zemākā par iOS 10. versiju. 

✓ Mācību spēļu struktūra 

DYS2GO – mācību spēles jauniešiem ar disleksiju liek uzsvaru uz spēlēm, kā mācīšanās pieeju. 

Šī pieeja ir balstīta uz faktu, ka DYS2GO uzstādījums nav iemācīt saturu, bet tā mērķis ir uzlabot 

dzirdes, redzes un telpiskās izpratnes jomas. 

Projekta laikā ir izstrādātas 206 mācību spēles. Tas pieejamas par velti kādā no sešām valodām 

(angļu, vācu, bulgāru, čehu, lietuviešu un latviešu). 

DYS2GO nodrošina stimulējošu mācību vidi rūpīgi izvēlētam iegūstamo iemaņu kopumam, kurš 

ir svarīgs jauniešiem ar disleksiju. Mācību spēles ir sadalītas 7 apgabalos. Apgabali izvēlēti 

pamatojoties uz pētījumiem, kuros ieteikts stimulēt tās smadzeņu daļas, kuras iesaistītas 

daudzās aktivitātēs, tai skaitā lasīšanā. Kas nozīmē, ka šo iemaņu attīstīšana var palīdzēt 

uzlabot lasīt un rakstīt prasmi. 

 

Ar tiešas un netiešas stimulācijas palīdzību tiek trenētas šādas jomas: 
1) Audiālā izšķiršana     18 spēles  

 Audiālā izšķiršana ir spēja saklausīt atšķirības starp 

divām vai vairākām skaņām pēc frekvences un 

toņa. Spēlēs ietvertas dažādas skaņas, gan valodas, 

gan mūzikas, gan sadzīvē sastopamās skaņas. 

 

2) Audioālā atmiņa    

 18 spēles   

Audiālās atmiņas apjomu veido audiālo vienību 

skaits, ko cilvēks var paturēt atmiņā. Spēles 

ietver dažādu skaņu pāru meklēšanu, gan tādu, 

kuras ir identiski vienādas, gan tādu, kuras ir 

vienāds pēc skanējuma vai loģikas. 
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3) Audiālā secība     52 spēles  

Bieži mums jāatceras ne tikai kādi notikumi, bet 

arī secība, kādā tie notikuši. Šī veida uzdevumi dod 

iespēju trenēties skaņu secības trenēšanai. 

Vingrinājumos dzirdamas dažādas skaņu secības, 

kas jāatpazīst pēc tiem atbilstošajiem attēliem. 

 

 

4)  Vizuālā izšķiršana     34 spēles  

Vizuālā izšķiršana nodrošina iespēju atšķirt 

divus vai vairākus savstarpēji līdzīgus attēlus, 

kuri tiek atspoguļoti vienlaicīgi, vai secīgi viens 

otram. Spēlēs ietverti uzdevumi, gan atrast 

speciāli izmeklētus, gan ievērot trūkstošos 

attēlus vai to elementus. 

 

5)  Vizuālā atmiņa       29 spēles  

Vizuālo atmiņu var trenēt dažādi, DYS2GO 

spēles koncentrējas uz lasīšanai nepieciešamo 

prasmju veicināšanu. Šajos uzdevumos 

spēlētājam jāspēj atpazīt formas vai attēla pāri, 

kuri ir identiski vai atbilst viens otram no 

dažādiem skata punktiem. 

 

 

6) Vizuālā secība       18 spēles  

 Vizuālā secība ir vairāki noteiktā secībā 

atspoguļoti attēli. Spēlētājam spēles laikā 

jāspēj atcerēties attēlu secība un noteikt, kurš 

no piedāvātajiem attēliem virknē varētu būt 

nākamais. 
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7)  Telpiskais novietojums      37 spēles  

Cilvēki, kuriem diagnosticēta disleksija, 

sastopas ar telpiskās orientēšanās grūtībām. 

Spēles, kuras ietvertas šajā apgabalā galveno 

uzmanību pievērš orientēšanās iemaņu 

veicināšanai plaknē. 

 

 

✓ Kā uzsākt un kā spēlēt spēles? 

Pēc lejuplādes:  

➢ Nepieciešams norādīt, kādā valodā spēles darbosies 

 

 

➢ Spēles galvenais ekrāns 

Lietotājs var izvēlēties, kā iesaistīties DYS2GO mācību spēļu vidē: A) spēlēt atsevišķas 

spēles, kuras apkopotas kādā no septiņiem trenēšanās apgabaliem vai B) spēlēt spēļu 

stāstus, kur katrā stāstā aptvertas visas trenēšanās jomas. 
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A) Atsevišķas spēles 

Mācību spēles ir sakārtotas pēc pedagoģiskā tipa 7 dažādos trenēšanās apgabalos. Spēlētājs 

izvēlas iemaņas, kuras vēlētos vingrināt. Katrā apgabalā ietvertas vairākas mācību spēles, 

kuras veicina specifiskas iemaņas. 

Spēļu satura rādītājs: Simboli atspoguļo kādu no trenēšanās jomām, noklikšķinot uz kāda no 

tiem, kļūs pieejams tajā ietverto spēļu saraksts. 

 

  Audiālā izšķiršana      Audiālā atmiņa    Audiālā secība  

 Vizuālā izšķiršana    Visual atmiņa   Vizuālā secība 

   Orientēšanās telpā 
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Pēc treniņa apgabala izvēles, nepieciešams izvēlēties sarežģītības līmeni, noklikšķinot uz tā. 

 

Pēc grūtības līmeņa izvēles, spēlētājam pieejamas visas konkrētajā trenēšanās apgabalā 

pieejamās spēles izvēlētajā grūtības pakāpē. 

 

Spēlētājs var izvēlēties jebkuru no piedāvātajām spēlēm un spēlēt to tik daudz reižu, cik 

vēlas. 

Spēles ekrāns 

 

  

Atgriezties uz 

galveno izvēlni 

Atkārtot 

pamācību 

(rakstiski un ar 

skaņu) 

Pāriet uz 

nākamo spēli 

Spēlēt izvēlēto 

spēli vēlreiz, citā 

elementu secībā Atgriezties 

iepriekšējā spēlē 

Spēles grūtības 

pakāpe 
Spēlē līdz šim iegūtais un vēl 

iegūstamo punktu skaits 
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B) Spēļu stāsti 

Spēļu stāsti ir īsi stāsti, kuros ietvertas dažādas mācību spēles no visiem mācību apgabaliem. 

Mācību spēles ir apvienotas tā, lai tās veidotu stāstu (piedzīvojumu, detektīvu, slepenu), kas 

padara mācīšanos jauniešiem daudz pievilcīgāku un izaicinošāku. 

Lietotnē ir pieci spēļu stāsti: 

 

Apmaldījies piramīdā 

Šis ir stāsts par seno Ēģipti. Šajā spēlē galvenais varonis ir spēles spēlētājs. 

Spēlētājam jāsastopas ar dažādiem izaicinājumiem, lai iekļūtu piramīdas 

visslepenākajā kambarī. 

Kad sapņi piepildās 

Šajā stāstā spēlētājs sastopas jaunieti Tomasu, kuram diagnosticēta disleksija 

astoņu gadu vecumā. Tomas vēlas vingrināt savas iemaņas dažādās jomās, lai 

kļūtu par arheologu, kā viņa vectēvs. 

Pārsteidzošais ceļojums 

Stāsta galvenais varonis ir spēles pavadonis Robijs, kurš dodas ceļojumā. 

Ceļojumā aicināts pievienoties arī spēles spēlētājs. Vai ceļojums būs aizraujošs, 

to varēs atbildēt tikai spēlētājs. 

Laba vai slikta veiksme 

Spēles galvenais varonis ir spēles pavadonis Robijs, kurš vēlas rīkot ballīti. 

Spēlētājam ir jāpalīdz Robijam pieņemt pareizos lēmumus, lai ballīte varētu 

notikt bez sarežģījumiem. 

Ģimenes noslēpums 

Šis stāsts ir par kādu meiteni vārdā Dženija un viņas ģimenes noslēpumu. 

Dženijai ir 16 gadu, viņa dzīvo kopā ar savu tēvu netālu no Vīnes. Viņu nomoka 

kāds jautājums, kas tas ir – to var palīdzēt atrisināt spēles spēlētājs. 

 

Robijs ir draudzīgs un motivējošs robots, kurš pavada spēlētāju visa izvēlētā stāsta laikā. 

Mācību spēles tiek iekļautas stāstos tāpēc, lai padarīt mācīšanos interesantāku.  

 

Katram spēļu stāstam ir 3 sarežģītības līmeņi. Lietotājs izvēlas līmeni, noklikšķinot uz 

atbilstošā simbola. 
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Tikko atvērts stāsta ekrāns, Robijs 

uzsāk savu darbību 

 
 

Katram stāstam spēlē ir divas daļas: stāsts un spēle. 

 

Stāsta ekrāns 

Stāsta ekrānā (spēles papildinājums) redzams fona attēls un Robijs, kurš iepazīstina spēlētāju 

ar situāciju vai nākamo uzdevumu. 

 

 

 

 

Ja stāstījuma laikā nav iespējama lietotāja darbība, navigācijas pogas lietotājam nav redzamas 

vai ir blāvas.  

 

 

 

 

 

Atgriezties 

spēles 

galvenajā 

izvēlnē 

Atkārtot šo 

stāsta ekrāna 

skaņu un 

animāciju 

vēlreiz. 

Atgriezties 

iepriekšējā solī 

– iepriekšējā 

spēlē vai stāsta 

ekrānā. 

Pāriet uz 

nākamo soli: 

stāsta 

turpinājumu 

vai nākamo 

spēli 
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Spēles ekrāns 
 

 

 
 

             

 

 

✓ Punktu skaitīšana 

➢ Kad lietotājs spēlē un pabeidz spēli sekmīgi, tiek iegūts šāds punktu skaits: 

o 1. līmenim – 10 punkti 

o 2. līmenim – 20 punkti 

o 3. līmenim – 30 punkti 

➢ Ja lietotājs pārspējis savu iepriekšējo rezultātu konkrētajā spēlē, tiek piešķirti papildus 

punkti (20 punkti 1. līmenim, 50 punkti 2. līmenim, 100 punkti – 3. līmenim). Pārspēt 

savu labāko rezultātu var izpildot spēli īsākā laika sprīdī vai ar mazāku mēģinājumu 

skaitu. Brīdī, kad spēlētājs ir pārspējis savu labāko rezultātu, tiek saņemts īpašs 

paziņojums. Spēlēm, kurās ir tikai viens iespējamais risinājums, nav iespējams saņemt 

papildus punktus un pārspēt savu rekordu. 

 

Pāriet uz 
nākamo spēli, 
izlaižot 
stāstījumu ar 
Robiju 

Atgriešanās 

iepriekšējā 

spēlē, 

izlaižot 

stāstījumu 

ar Robiju 

Atkārtot 

pamācību 

(rakstiski un ar 

skaņu) Atgriezties uz 

galveno izvēlni 

Pāriet uz 

nākamo spēli 

Spēlēt izvēlēto 

spēli vēlreiz, citā 

elementu secībā 

Atgriezties 

iepriekšējā spēles 

ekrānā 
Spēles grūtības 

pakāpe 
Spēlē līdz šim iegūtais un vēl 

iegūstamo punktu skaits 


