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Lasīšana nedrīkst būt traumējoša.

Tās balsta vārdi ir komforts, izvēle, 

entuziasms.

Lasīšanai jābūt priekam, ne pārbaudei.

 Kas ir lasītprasme? 

 Lasītprasme – māka atveidot skaņas ar burtiem, savienot burtus 

vārdos, uztvert, izprast, analizēt un novērtēt rakstītu tekstu, 

apzināties lasīšanas mērķi un izvēlēties atbilstīgu lasīšanas veidu, 

ievērojot lasītāja kultūru. Svarīgākie lasītprasmes kvalitātes rādītāji 

ir apzinātība, pareizība, izteiksmīgums (skaļi lasot) un lasīšanas 

temps. 

(Skujiņa, Anspoka, Kalnbērziņa, Šalme. Lingvodidaktikas terminu vārdnīca. Rīga:LVA,2008)



No EURYDICE pētījuma secinājumiem: 

 Mācīšanās, lai lasītu, un lasīšana, lai mācītos, lielā mērā notiek ārpus 

formālā mācību konteksta, tāpēc jāveicina vispārējā lasīšanas kultūra; 

 Lasītprasmes apguve sākas mājās, ģimenē, tādēļ jāsniedz konsultācijas un 

apmācība vecākiem, jāuzsver, cik svarīgi ir lasīt bērniem priekšā; 

 Lai kļūtu par labu lasītāju, ir būtiski, lai jau agrā bērnībā būtu piekļuve 

grāmatām un vēlāk, skolas gados, - visdažādākajai lasāmvielai. Tātad 

svarīga loma ir skolas bibliotēkai. 

Eiropas valstis 

lasīšanas veicināšanai velta 

lielas pūles. 

Pie mums Latvijā darbojas lasīšanas 

veicināšanas projekts «Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija» gan 

vecākiem, sevišķi  skolām. 

Skolas bibliotēka  

jau no 2015. gada veido 

interaktīvās stundas  

lasītprasmes veicināšanai.

Ar «Bērnu, jauniešu žūriju» 

mēs strādājam jau devīto 

gadu.



Lasītprasme veicina

Lasītprasme

Izglītojošs aspekts
• Sniedz zināšanas

• Palīdz kļūt gudrākam

• Sekmē daudzpusīga 

zinoša, indivīda 

veidošanu Attīstošais aspekts
• Attīsta runu

• Attīsta domāšanu

• Attīsta iztēli

Socializējošs aspekts
• Sekmē pašizteikšanos

• Sekmē empātijas

• Sekmē tolerances veidošanos

• Uzlabo prasmi kontaktēties ar 

apkārtējiem



Lasītprasmes nozīme

Lasīšana – mācīšanās atslēga 

Lasīšana – karjeras 

pamats

Lasīšana –

dzīves 

kvalitāte

Ģimenes 

atbalsts 

lasīšanai 

Mazina sociālo 

atstumtību un 

veicina 

sadarbības 

prasmes

Lasītprasme –

paaugstina 

mācīšanās 

motivāciju

Paaugstina 

karjeras 

iespējas

Lasītprasme 

pamatā attīstās 

līdz 4. klasei

IT attīstības laikmetā, 

jāpilnveido lasīšanas 

prasmes virtuālajā 

vidē. 

Informācijas apmaiņa   

izmantojot IT 



Mūsdienu skolēns viennozīmīgi var būt grāmatu lasītājs un 

tehnoloģiju piekritējs. Viens otru var veiksmīgi papildināt. 

Tehnoloģiju piedāvātie risinājumi ļauj nojaukt fiziskās robežas. 

Uzrunāt skolēnus, sniegt informāciju par jaunāko, aicināt lasīt var ne 

tikai klātienē tiekoties bibliotēkā, bet arī virtuālajā pasaulē.

Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas prezentācijas un jauno grāmatu prezentācijas 

ievietojam gan bibliotēkas emuārā, gan bibliotēkas Facebook kontā, gan tās redzamas uz ekrāniem 

skolas koridoros. 2019.g. kolekcijas prezentāciju skatīt šeit.

Attēli no Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkas emuāra

Prezentācijas veidotas 

izmantojot Google dokumentus.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR5zeiYAKKMQVteBtzzTaW-zyuD9NaABXpYBWUh5_G2q_ZoxOY7-hDbnfREd8PB7THr5bhy0VNOTc9F/pub?start=true&loop=true&delayms=30000


Lasītprasmes veicināšanas virtuālās un interaktīvās stundas 

veidojam:

1. – 2. klašu grupām;

3. – 4. klašu grupām;

5. – 7. klašu grupām – virtuālās stundas ar 

grāmatu apskatiem, pārrunām un diskusijām. 

 Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un 
attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas 
pamatā attīstās līdz 4. klasei. Protams, ka lielākoties 
bērni apgūst lasīšanas pamatus jau krietnu laiku pirms 
tam, tomēr līdz lasīšanai ar prieku un izpratni ejams 
grūts ceļš, kuru pieaugušie var palīdzēt veikt.

 Lasītprasmes apguvē ļoti svarīga skolotāju, 
bibliotekāru un vecāku savstarpējā mijiedarbība.



5+ grupā 

1.nod.Iepazīšanās ar Bērnu žūrijas kolekciju un noteikumiem, kā kļūt par 

lasīšanas ekspertu. Virtuālā prezentācija par rakstniekiem, māksliniekiem, 

vizuālie efekti.

2. nod. «Lasīšanas veicināšanas interaktīvā stunda» Skolēni darbojas ar 

planšetēm. Analizē darbus, veic darbus ar tekstu un personālijām, novērtē 

izlasītās grāmatas- tādejādi veicinām skolēnos radošo domāšanu, attīstām 

iztēli un  rosinām vairāk lasīt.

3. nod. «Lasi un vērtē» Skolēns ir salicis savā «Lasīšanas pasē» izlasītajām 

grāmatām vērtējumu un viņš var piedalīties elektroniskajā balsojumā, 

nobalsot un par darbu saņemt balviņu un atzinības rakstu. 

2.nod. uzdevumi (B/ž – 2018) 

veidoti vietnē:

www.learningapps.org

Pārējā stunda veidota 

PowerPoint un Google 

dokumentos: 5+kolekcija

http://www.learningapps.org/
http://4vskbiblioteka.blogspot.com/2018/09/bernu-jauniesu-vecaku-zurijas-2018_67.html


Lasītprieku veicina nevis nosacīta abstrakcija par to, ka lasīšana 

attīsta iztēli, bagātina valodu utt., bet gan tas, ka tekstā skolēns 

spēj ieraudzīt sev nozīmīgas vērtības un interesējošus tematus, 

pieaugušais var palīdzēt tās pamanīt ar konkrēta piemēra palīdzību.

Spēlēm izmantojam interesantus teikumus no grāmatām. Uzdevums ir sašķirot, 

kurās grāmatās tie norisinājušies vai atrast iztrūkstošos vārdus. Intrigas deva 

garantēta.

Spēle1

Spēles veidota vietnē 

www.learningapps.org

Spēle2

Spēle3

https://learningapps.org/watch?v=ppivbyjuj18
http://www.learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=pbsxic7sk18
https://learningapps.org/watch?v=phet3yfba17


Spēle1

Spēles veidota vietnē www.learningapps.org

Nodarbību vadmotīvs ir prieks par grāmatām, prieks par spēlēm. Tie, kas 

grāmatas vēl nav izlasījuši, rod motivāciju lasīt, jo uzdevumi  ir radījušas 

interesi, kas noticis grāmatās.

Pats galvenais ir skolēnos modināt interesi un aizrautību, tad 

sekos arī sasniegumi.

Spēle2

https://learningapps.org/watch?v=pg4mafcdt19
http://www.learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=ph3z2njgk19


Lai veicinātu izziņas interesi, jāizmanto dažādas mācību 

metodes, kas atbilst skolēnu īpatnībām, vecumam, mācību 

saturam.

Nodarbībās izmēģinām dažādas metodes- klausīšanās 

uzdevumus, informācijas grupēšanas uzdevumus, darbu ar 

tekstu.

Spēle1 Spēle2

https://learningapps.org/watch?v=ptkuxwhxc18
https://learningapps.org/watch?v=pjox9qtnt16


9+ un 11+ grupās 

1.nod. Mainās tikai vecuma posms un grāmatu 

kolekcija, sarunas kļūst atbilstošas vecumam. 

Atkārtojam Bērnu žūrijas noteikumus un kā kļūt par 

lasīšanas ekspertu, lasīšanas līguma aizpildīšana», 

šajā grupā ir nominācija «Lasa visa klase». Dažādas 

balvas…  

Virtuālā prezentācija par tēmu: rakstniekiem, 

māksliniekiem, vizuālie efekti. 9+kolekcija -2019

2. nod. Lasīšanas veicināšanas interaktīvā stunda 

«Izlasīji – novērtē». Skolēni darbojas ar planšetēm.

Analizē darbus, veic darbus ar tekstu un 

personālijām, novērtē izlasītās grāmatas- tādejādi 

veicinām skolēnos radošo domāšanu, attīstām iztēli 

un  rosinām vairāk lasīt.

http://4vskbiblioteka.blogspot.com/2019/09/nac-un-sac.html


Darba uzdevumus stundai veidoti vietnē www.learningapps.org

Šogad B/ž – 2019, darba uzdevumi vēl nav izveidoti, jo 2. nod. parasti notiek 

decembrī un janvārī. Piemēram, izmantoti B/ž – 2018  un J/ž – 2018. Pārējā 

stunda veidota PowerPoint pēc tam pārvēršot Google dokumentos.

3. nod. «Lasi un vērtē «, skolēns ir salicis savā «Lasīšanas pasē» par  izlasītajām 

grāmatām vērtējumu (6 grām. jāizlasa), tad piedalās   LNB elektroniskajā 

balsojumā, par ko var saņemt balviņu un atzinības rakstu.

http://www.learningapps.org/
http://www.learninggapps.org/


Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrijas grāmatu 

kolekcijas prezentācijās ne tikai 

ievietojam īsas anotācijas par grāmatām, 

bet arī informāciju un saites par autoru, 

ilustratoru, autora citām sarakstītām 

grāmatām, filmām, izrādēm, kas tapušas 

pēc grāmatas motīviem un citus video 

stāstus.

Prezentācijas veidotas izmantojot Google dokumentus.



Arvien vairāk pierādījumu liecina, ka svarīgs faktors, kas nosaka 

bērnu lasītprasmes sasniegumus, ir lasīšana brīvajā laikā un lasīšana 

savam priekam.

Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrijas programmā veidojam nodarbības, kad iespējams  

pārrunāt interesantākos notikumus un pārbaudīt savas zināšanas par grāmatām. 

Nodarbības veidotas vietnē 

www.nearpod.com

http://www.nearpod.com/


Tieši skaistas, interesantas un mākslinieciski 

augstvērtīgas ilustrācijas var būt nozīmīgs elements, lai 

jaunais lasīšanas iesācējs iemīlētu grāmatas uz visu 

mūžu.

Rosinām bērniem pievērst uzmanību grāmatas 

ilustrācijām, atklāt to daudzslāņainību. 

Spēle1

Spēle veidota vietnē 

www.learningapps.org

Spēle2

https://learningapps.org/watch?v=pbewna2y519
http://www.learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=pivj7hqs518


Pārējie lasītprasmes veicinošie pasākumi:

 Interaktīva un radoša līdzdarbošanās tematiskos pasākumos, dzejas lasījumos, 

izziņas un lasīšanas veicināšanas stundās, piemēram:

 Mana + Tava = Mūsu Latvija stunda veidota kā interaktīva spēle, tā nav skatāma. Piekļūšana 

stundai ar pieejas kodiem. Veidošanā izmantota www.nearpod.com vietne;

 «Iepazīsti Latviju» ir izziņas stunda ar viktorīnu, kurā strādājam ar I. Bergas grāmatu «Kā radās 

Latvija». Tā skolēniem mācām meklēt atbildes uzziņu literatūrā;

 «Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība»; 

 «Baltu dienas», Baltu valstu literatūras nedēļa, kas notiek katru gadu martā. 

http://www.nearpod.com/


Pārējie lasītprasmes veicinošie pasākumi:

 Gadskārtējie grāmatu svētki ar rakstniekiem, dzejniekiem, māksliniekiem 

radošajām darbnīcām, intelektuālajām spēlēm «Prāta režģi», ar grāmatu 

apgādiem, ar muzikāliem uzvedumiem;

 Čaklāko lasītāju gadskārtējās ekskursijas (40-50 skolēniem, dāvina skola);

 Dzejas pēcpusdienas un dzejas pusdienlaiks dzejas dienās;

 «Baltu valstu  literatūras nedēļa», kurā piedalāmies jau trešo gadu. To 

organizē Jonavas rajona pašvaldības administrācijas izglītības, kultūras un 

sporta nodaļa.



Pārējie lasītprasmes veicinošie pasākumi:

 «Baltu valstu  literatūras nedēļa»

 Projekta mērķis – stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, iepazīt radniecīgu tautu (lietuviešu 

un latviešu) valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, dibināt un uzturēt Lietuvas un Latvijas 

skolu savstarpējos sakarus. Projektā tiek aicinātas piedalīties Lietuvas un Latvijas skolas 

un skolu bibliotēkas, lai organizētu pasākumus, kas iepazīstinātu ar kaimiņvalsts 

kultūru, veicinātu starpkultūru apmaiņu.

 Katru gadu gatavojām interaktīvo izziņas stundu «Mūsu kaimiņi - lietuvieši».

 Apskatei pievienota prezentācija (izstrādāta Google dokumentos): Baltu dienas - 2018

 Uzdevumus skolēniem un pārbaudi par tēmu var veidot vietnē:  www.learningapps.org. 

Mūsu pārbaudes darbiņiem var piekļūt šeit: 1.uzdevums un  2. uzdevums.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ-dba4B2ZvjrWvzY0gppHgveG9QxDZayF-QfqRT4n29peRRMyzNdCIDbozKC0oxnGgQTIsH1EVMwjp/pub?start=true&loop=true&delayms=5000
http://www.learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=pkccav6r519
https://learningapps.org/watch?v=pdt00x75v19


Lai uzlabotu un pilnveidotu darbu, nepieciešams izdarīt secinājumus. Lai 

saprastu, cik daudz skolēns nodarbības laikā apguvis, izmantojam īsas 

viktorīnas, ko var izveidot tiešsaistes resursos. Šādas viktorīnas rada 

pozitīvu sacensību garu klasē un skolotājam dod informāciju par skolēnu 

zināšanu līmeni.

Šos tiešsaistes resursus var lieliski arī izmantot atgriezeniskās saites 

iegūšanai.

Viktorīna veidota vietnē www.kahoot.com

Viktorīna1

Viktorīna2

http://www.kahoot.com/
https://create.kahoot.it/share/barikazu-laiks-latvija/bc15712b-09cc-440b-901a-3fd1d00caf6e
https://create.kahoot.it/share/dross-internets/8ccfce32-62a0-4f94-8e1d-88b59224b867VVi


Stunda «Iepazīsim 

Jelgavas personības» 

notiek, izmantojot 

planšetes. Skolēniem 

jāsameklē 6-10 fakti par 

izvilkto attēlu –

personību. Var izmantot 

dažādas metodes, 

internetu, grāmatas -

uzziņu literatūru. Pēc 

tam pastāsta, ko 

uzzinājis.

Latvija

600 jautājumi

Faktu 

spēle 

Latvija
Stāstu 

stāstiem 

izstāstīju

Burtošanas 

čempionāts 

Galda spēle  

Vērtību ABC

Parunāsim!?

Iepazīsim 

Jelgavas 

personības

Scrabble

Lasītprasmi 

veicina 

prāta spēles



 Pārējās spēles, izņemot «Stāstu stāstiem izstāstīju» un 

«Parunāsim!?» ir komandu spēles, kurās ir kapteinis un komandas 

iegūst punktus. 

 Svarīgi, lai komandas spēj vienoties par pareizo atbildi. 

 Tikpat svarīga ir prasme sadarboties ar komandas biedriem. 

 Uzvar tā komanda, kura iegūst vairāk punktu. Par pareizu atbildi 

viens punkts, daļēji pareizu 0,5 punkti. Par neprasmi komunicēt -1 

punkts.



Noderīgas interneta vietnes lasīšanas 

veicināšanai, lasītprasmes  uzlabošanai

 Vietnes lasītprasmes uzlabošanai

 (Rīgas Centrālās bibliotēkas mājaslapa)

https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2018/01/noderigas-interneta-vietnes-lasisanas-veicinasanai-lasitprasmes-uzlabosanai/


Kalve, A. (2015). Pedagoģiskās iespējas skolēnu lasītprasmes attīstīšanai dažādos 

mācību priekšmetos. Izgūts no http://riimc.lv/media/A_Kalves_prezentacija.pdf

Kā panākt, lai skolēni lasītu ar prieku? (2011) Izgūts no 

http://www.maminuklubs.lv/skola/20120827-ka-panakt-lai-skoleni-lasitu-ar-

prieku-/

Nordplus. Idejas lasītprasmes pilnveidei. Izgūts no 

https://nordplusadult.wordpress.com/category/idejas-skolenu-lasitprasmes-

pilnveidei/

Tretjakova, S. (2015). Izgūts no  Visaptverošas rakstpratības programmas: 

lasīšanas veicināšanas stratēģija LV. 

http://riimc.lv/media/S_Tretjakovas_prezentacija.pdf

IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI

http://riimc.lv/media/A_Kalves_prezentacija.pdf
http://www.maminuklubs.lv/skola/20120827-ka-panakt-lai-skoleni-lasitu-ar-prieku-/
https://nordplusadult.wordpress.com/category/idejas-skolenu-lasitprasmes-pilnveidei/
http://riimc.lv/media/S_Tretjakovas_prezentacija.pdf


Paldies par 

uzmanību! 


