Mācībām noderīgās interaktīvās spēles un aplikācijas
Latviešu valodā
 http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm - burtu mācīšanās ar attēlu palīdzību;
 http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Spele_1/real.html - palīdzi Bitītei atrast vajadzīgo burtu, var izmantot laika limitu;
 http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Spele_2/real.html - palīdzi Bitītei veidot vārdus par dažādām tēmām (skola, uz ielas, ēst gatavošana,
dāvanas, lauki utt.), var izmantot laika limitu;
 https://talakizglitiba.visc.gov.lv/spec/file.php/11/taf2_20112012/menu.html - pieslēgties kā viesim, vārdu veidošana no zilbēm, attēlu ievietošana
pareizā secībā, klausoties tekstu;
 https://talakizglitiba.visc.gov.lv/spec/file.php/4/taf1_20112012/menu.html - pieslēgties kā viesim, interaktīvais mācību materiāls izglītojamo
aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai, piktogrammas, pareizo atbilžu meklēšana, grupēšana;
 http://method.gauja.org/wp-content/gallery/2013/logoped_macisim_kopa_palig_1_4/multimedia/Pamats.swf sadalījums no 1. līdz 4. klasei
pamatprasības un uzdevumi latviešu valodā, izglītojamais darbojas pats – klausoties, lasot, velkot, risinot, ievietojot, salīdzinot utt.;
 http://www.letonika.lv/article.aspx?id=pasakas – runājošās pasakas ar uzdevumiem un vārdnīcu;
 http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/spele_3/aiziet.html - uzdevumi latviešu valodā, vārdu veidošana, teksta izpratne;
 http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi - klausīšanās uzdevumi un video/audio klipi latviešu valodā;
 http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/lasisanas-teksti - lasīšanas teksti un uzdevumi, dialogu veidošana;
 http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/abece/sakt.html - interaktīvā ābece;
 http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai - 1. – 6. klasei materiāli un uzdevumi latviešu valodā;
 http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/eapmaciba1/sakumskolai/sakumskola/galvena.swf - 1. – 4. klasei, burti un skaņas, vārdu daļas, vārdu
mācība, vārdu mācība, teikums un teksts;
 http://www.kidi.lv/ - līdz 7 gadiem, labirinti, burtu apguve, vārdu veidošana un mīklas, krāsu mācīšanās un pasaka ar uzdevumiem, cipari un
skaitīšana, viss materiāls pieejams kopā ar audio instruktāžu;
 http://method.gauja.org/metodika/metodika-logopedija/logopedijas-metodika-visiem-interesentiem/ - logopēdiski materiāli latviešu valodā (audio,
video, pdf);
 http://method.gauja.org/metodika/metodika-logopedija/logopedijas-metodika-visiem-interesentiem/lauku-seta/ - „Lauku sēta”, video un darba
lapas, burtu un vārdu veidošana;
 http://www.pasakas.net/jaunumi/ - audio pasakas, spēles, animācijas filmas, krāsojamās lapas un materiāli latviešu valodā;
 http://valoda.ailab.lv/ - materiāli 1. – 12. klasei latviešu valodā materiāli, spēles un uzdevumi, folklora utt.

Matemātikā
 http://www.cirkulis.lv/matematika/ - saskaitīt, atņemt, reizināšana, dalīšana un jauktas darbības;
 http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm - skaitīšana un atņemšana līdz 10;
 https://talakizglitiba.visc.gov.lv/spec/file.php/11/taf2_20112012/menu.html - pieslēgties kā viesim, interaktīvie mācību materiāli matemātikas
prasmju veidošanai un attīstīšanai – dažādas izteiksmes, skaitļu sastāvs;
 https://talakizglitiba.visc.gov.lv/spec/file.php/4/taf1_20112012/menu.html - pieslēgties kā viesim, figūras, krāsas, grupēšana;
 https://talakizglitiba.visc.gov.lv/spec/course/view.php?id=10 - pieslēgties kā viesim, mācību materiāli un interaktīvie tāfeles materiāli matemātikā;
 http://method.gauja.org/wp-content/gallery/2013/logoped_macisim_kopa_palig_1_4/multimedia/Pamats.swf sadalījums no 1. līdz 4. klasei
pamatprasības un darbības, uzdevumi matemātikā, skolēns darbojas pats – klausoties, lasot, velkot, risinot, ievietojot, salīdzinot utt.;
 http://flashgamesspot.com/lv/play-free-online/multiplication-flash-games/ - reizināšana, dalīšana ļoti plašs klāsts ar spēlēm, dažādās valodās.
Uzmanība, atmiņa
http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm - atmiņas spēle, „Karātavas” un citas ar uzmanību saistītas.

Radošie materiālie pedagogiem un vecākiem
 http://www.cirkulis.lv/vecakiem/ - puzles, zīmējumi un krāsojamās lapas, dekorācijas, rokdarbi, rakstītprasmei un lasītprasmei spēles, rotaļas;
 http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm - figūras, krāsas, formas zem nosaukuma „nieki”;
 http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2 – latviešu valodas apguve krievvalodīgiem;
 http://www.dzimba.lv/index1.php?ic1=berniem – Džimba par drošību;
 http://gramataselektroniski.blog.com/ - grāmatas latviešu valodā bez maksas;
 https://las.am/lv - grāmatas latviešu valodā bez maksas;
 http://homesthetics.net/20-extraordinary-smart-diy-paper-wall-decor-free-template-included/ - radošie piemēri rokdarbos.

Aplikācijas (viedtālruņiem un planšetdatoriem) latviešu valodā un matemātikā skatīt:
http://www.iklase.lv/macibam-noderigas-aplikacijas-latviesu-valoda/

